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 ترجمة مختصرة للمؤلف:
السيد العبلمة فخر اإلسبلـ وسليل اآلؿ الكراـ، فريد دىره، وعبلمة أوانو وعصره: عبداهلل بن 

ماـ الهادي إلى الحق الحسن بن يحيى القاسمي، ينتهي نسبو إلى اإلماـ علي بن أبي طالب اإل
ىػ( في ىجرة ضحياف صعدة، 1307محـر سنة  15عليو السبلـ، ولد رضي الّلو عنو )يـو 

ونشأ في ِحْجر والده اإلماـ الهادي تحف بو الفضائل وتغمره المكاـر ، فقرأ القرآف وأتقن 
 ، ثم شارؾ في حلقات الدرس وَشمَّر لتحصيل المعارؼ، وأخذ عن عيوف العلماء مقدمات العلـو

في عصره، فتزود من منابع الثقافة األصيلة بما مكنو من االنتصار على الظروؼ المحيطة بو، 
والتغلب على جانب الضعف والسلبية في عصره، وصار لديو من تماـ القناعة وصبلبة اإلرادة 

فو السامية، وجاءت معظم تصرفاتو ومواقفو نتيجة لنمط تفكيره، ما قواه على تحقيق أىدا
ونوعية ثقافتو المستمدة من وحي رؤية واضحة لواقع الحياة وتعامل صحيح مع مناىج التفكير 



 المضبوطة، بعيداً عن الخضوع للمؤثرات المادية ومقتضيات الظروؼ.
أعبلـ المجتهدين، فأطلق عليو  وما ىي إال سنوات حتى صار ِقْبلة للمسترشدين وَعَلماً من

 معاصروه من العلماء لقب : )عبلمة العصر(، وىو لقب رفيع اليمنح اال لخواص العلماء.
وفي منطقة باقم أكب عبلمة العصر على العبادة والتدريس والتأليف وترشيد حركة الفكر 

، ونشر المعارؼ بشتى  ومواكبة تطورات العصر، فمؤل أوقاتو بتحصيل المسائل، وإحياء العلـو
الوسائل المتاحة، فتتلمذ عليو جملة من جهابذة العلماء وعيوف الفضبلء. وُعرؼ رضي الّلو عنو 
بقوة الحجة، وحسن اإلنصاؼ، والزىد والورع، وَحْمل الناس على السبلمة، والبعد عن األنانية 

 هلل تعالى.والتعسف، واشتهر بكثرة العبادة، والمداومة على الذكر واإلتصاؿ الدائم با
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وعندما نراجع بعض كتبو نجد أنو كاف مجتهداً مطلقاً، إجتهد في مسائل الفقو وجدد في 
قواعده، ولم يكن مجرد مستهلك لما حصلو األوائل، أو مرجح لبعض اختياراتهم على البعض 

يها اآلخر، كما ىو شأف كثير من مجتهدي المتاخرين، بل أضاؼ إلى سائر الفنوف التي خاض ف
وجدد، وتميز بأنو كاف مجدداً في علم الحديث والرجاؿ، وسائر علـو األسانيد، فقد كاف لو في 

 ذلك فضل الينكر، حتى أف كثيرا من المعتنين بهذا الفن من بعده عالة عليو.
 ىذا وقد خلَّف لنا موروثا علميا ضخما، فمن مؤلفاتو:

 . الجداوؿ الصغرى المختصرة من الطبقات الكبرى1
 . نجـو األنظار المنتزع من البحر الزخار.2
 . مواىب الغفار بتخريج أحاديث نجـو األنظار.3
 . التقريب في شرح التهذيب )نحو(.4
 . جبلء األبصار بشرح تذكرة العقوؿ في علم األصوؿ5
 . الجواىر المضيئو في تراجم رجاؿ الحديث عند الزيدية.6
 .. سك السمع في حسن التوقيت وجواز الجمع7
 . كرامات األولياء في مناقب خير األوصياء.8
 . مطلب الساغب شرح منية الراغب في النحو.9

 . بحث في ذكر خساسة التتن والتنباؾ والدخاف.10
 . تعيين الفرقة الناجية.11
 . فوائد في تعداد المنازؿ وما يصلح باعتبار التجارب.12



 . الهدايات إلى حل شبو إشكاؿ اآليات.13
 ب األسّد في شفاعة سورة الصمد.. الجوا14
 . الخطب )مجموع في الخطب والمواعظ(.15
 . رسائل وأجوبة في المحكم والمتشابو في القرآف.16
 . الرد على رد سك السمع.17
 . سيرة اإلماـ الهادي الحسن بن يحيى القاسمي.18
 . رسالة في ندبية صياـ يـو الشك.19

ىػ(، ودفن بمدينة باقم، 1375رجب  11رحمو الّلو )يـو  وبعد حياة مليئة بالعظات والعبر توفي
 وأحفاده وأبناء إخوتو ىم اليـو من نجـو العلماء الزاىرة في سماء العلم والعمل.

 والحمد هلل رب العالمين.
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 مقدمة المؤلف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

د أف ال إلو إالَّ أنت اللهم لك الحمد ملء السموات واألرض وملء ما شئت من شيء بعد وأشه
أحد فرد صمد لم تتخذ صاحبة وال ولداً وليس لك كفؤ أبداً وأصلي وأسلم على نبيك وصفيك 

محمد بن عبد اهلل وعلى آلو ومن يستحق ذلك من مبلئكتك ورسلك وجميع خلقك عدد ما 
 علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت..

لطبقات لموالنا الحافظ العبلمة إبراىيم وبعد فجميع من اشتمل عليو ىذا الكتاب من رجاؿ ا
بن القاسم بن المؤيد محمد بن القاسم إالَّ النزر اليسير، وقد نبهت عليو وضممت إلى ذلك 
فوائد بحسب ما اتصل بي من كبلـ األئمة الهداة وغيرىم من العلماء األعبلـ والذي حداني 

بمعرفة من روى لو أصحابنا وقد  لذلك أني منذ عرفت حاجة العالم إلى ىذا الفن علقت نفسي 
كاف جمع موالنا إبراىيم بن محمد الوزير جماعة من عيوف الشيعة وتعقبو موالنا أمير المؤمنين 
الهادي لدين اهلل الحسن بن يحيى رضواف اهلل عليو بمجموعين لطيفين لكن ذلك غير شامل 

الكتب قدرًا وأعظمها جمعاً  للمقصود، ثم أف اهلل ولو المنة أظفرني بالطبقات التي ىي من أجل
وأتقنها تأليفاً وأحسنها ترتيباً إالَّ أف المتأخرين من أصحابنا غلب على كثير منهم التقصير في 
الضبط والتصحيح ولم أجد إالَّ نسخة ضعيفة كثيرة التصحيف قليلة الضبط، فاستخرت اهلل 

استطعت ولم آلو  سبحانو وجمعت ما أمكن من كتب الفن ولخصت ىذا الكتاب وصححت ما



جهداً واعتمدت في الضبط على تلك الكتب التي ىي مضنة الصحة ومع ذلك ال أمن من 
تصحيف في بعض األسماء فمن وجد، فليعذرني وليصلح، وأجره على اهلل سبحانو، وىذه 

عبلمات الكتب التي جمع رجالها فعبلمة مجموع اإلماـ زيد بن علي رضواف اهلل عليو )ع(، 
لهادي رضواف اهلل عليو )ىػ(، والمنتخب لو )خب(، والبساط للناصر رضي الّلو عنو واألحكاـ ل

)نص(، وصحيفة علي بن موسى عليو السبلـ )ص(، وشرح التجريد للمؤيد باهلل عليو السبلـ 
 )ـ(، واألمالي لو )السيد ـ(، وأمالي اإلماـ أبي طالب )ط(، وأمالي
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اب االعتبار وسلوة العارفين للشريف الجرجاني )جا(، المرشد باهلل الخميسية )ش(، وكت
واألربعين للشريف السيلقي )ؿ( والجامع الكافي ألبي عبداهلل )مع( وكتاب حي على خير 

العمل )علوي( والعلـو لمحمد بن منصور )مح( وكتاب الذكر لو )مح في الذكر(، واألربعين 
السماف )ف( وشواىد التنزيل وجبلء األبصار ألبي الغنائم النرسي الفقهية )ؽ( وأمالي أبو سعد 

للحاكم )كم( والمسائل المرتضاه )مرتضاه( والمناقب البن المغازلي )قب( وما كاف من غير 
( ومحمد بن منصور 2ىذه ربما ذكرتو بلفظو وحيث اجتمع المؤيد باهلل وأبو طالب فلهما )

 (.5( وىم والجرجاني )4( وىم والمرشد باهلل )3وىما )
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ىذا وليعلم المطلع أني كثير ما أنقل من كبلـ علماء الحديث في تراجم الرجاؿ إما لتأكيد 
الحجة، أو ألنَّو قد ذكر عند غير أصحابنا ومع ذلك فبل يغتر أحد بكبلمهم في الشيعة، فقد 

تكلم بعضهم في األئمة التي صحت اآلثار فيهم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
هم بالنجاة، فهذا القطاف تكلم في الصادؽ، والبخاري تكلم في النفس الزكية، وشهد ل

والكاظم، وابن حباف، وعلي القارئ، تكلما في علي بن موسى الرضى، والذىبي، تكلم في 
الهادي وغيره من األئمة، والدار قطني تكلم في أبي الطاىر فهؤالء العترة فرضاً عن غيرىم من 

لذي اشترطو محققوا األصوليين اتحاد مذىب المعدِّؿ والمعدَّؿ والجارح األتباع ثم أعلم أف ا
والمجروح إذ االختبلؼ يقضي بعدـ صحة اإلطبلؽ ولو كاف من عارؼ فكم من جرح عند قـو 
يكوف تعديبلً عند آخرين كالجرح بالتشيع قاؿ ابن حجر في مقدمة الفتح: والتشيع محبة علي 

عل في تنقيح األنضار قولهم كذاب مما يلحق بالجرح وتقديمو على الصحابة ىذا وقد ج



المطلق، قاؿ: ألنَّو يطلق على من يخالف ما تقرر عند المخالف كبعض الشيعة ومن ذلك 
قولهم فبلف ىالك ساقط الحديث متروؾ قد يطلق على المبتدع الداعية وربما كاف من التورع 

مثل ما ذكره أبو بكر الخطيب عند عن الكذب والعدالة والحفظ بمكاف اىػ. وقد أشار إلى 
ذكر العطاردي فقاؿ وأما قوؿ الحضرمي في العطاردي أنَّو كاف يكذب فهو قوؿ مجمل يحتاج 
إلى كشف وبياف إلى آخره وكذا حكى في مقدمة الفتح عن ابن حباف أنهم يطلقوف الكذب في 

 موضع الخطأ ػ يعني المتقدمين ػ، اىػ.
من الدعاة والمقتصدين كثير ما أسكت عن الثناء بما يجب لهم  واعلم رحمك اهلل أف كبار اآلؿ

لقصور عبارتي عن ما لهم من الحق وتضاُؤلي بجنبهم ولكوف أحوالهم أشهر من أف أعرؼ 
بمنازلهم في ىذا التلخيص ومقاماتهم أرفع من نقل توثيقهم بل ربما كاف من باب الدر أفضل 

 ر بعض من رووا عنو وعنهم.من الحصا والسيف أمضى من العصى وإنما أذك
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وقد رتبت ىذا التأليف على قسمين وفي كل قسم كتابين وفي كل كتاب ما يحتاج إليو من 
الفصوؿ وفيو من التراجم من غير الصحابة فوؽ مائة وستة آالؼ من آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

إالَّ أف في بعض التراجم عليو وآلو وسلم فوؽ مائة وخمسين ومن الشيعة فوؽ ثبلثين وأربعمائة 
تكرير في األصل فكرر ىنا كذلك وىو قليل ، وكاف االبتداء في جمعو مستهل شهر محـر سنة 

ثبلث وأربعين وثبلثمائة وألف واالنتهاء خامس عشر جمادى من ىذه السنة مع أنها تخللت 
و ببلوي وشغل لو انحطت على شواىق الجباؿ لتصدعت لكن نحمد اهلل على ذلك ونسأل

الهداية إلى حسن العمل الموافق لمراده وصلى اهلل وسلم على محمد وآلو، وىذا أواف الشروع 
 إف شاء اهلل.
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 عبلمات الكتب المذكورة في الجداوؿ
 )ع( مجموع اإلماـ زيد بن علي رضواف اهلل عليو.

 )ىػ( األحكاـ للهادي رضواف اهلل عليو.
 و.)خب( المنتخب للهادي رضواف اهلل علي

 )نص( البساط للناصر رضي الّلو عنو.



 )ص( صحيفة علي بن موسى عليو السبلـ.
 )ـ( شرح التجريد للمؤيد باهلل عليو السبلـ.
 )السيد ـ( األمالي للمؤيد باهلل عليو السبلـ.

 )ط( أمالي اإلماـ أبي طالب.
 )ش( أمالي المرشد باهلل الخميسية.

 يف الجرجاني.)جا( كتاب االعتبار وسلوة العارفين للشر 
 )ؿ( األربعين للشريف السيلقي.

 )مع( الجامع الكافي ألبي عبداهلل العلوي.
 )علوي( كتاب حي على خير العمل ألبي عبداهلل العلوي.

 )مح( العلـو لمحمد بن منصور.
 )مح في الذكر( كتاب الذكر لمحمد بن منصور.

 )ؽ( األربعين ألبي الغنائم النرسي الفقهية.
 سعد السماف. )ف( أمالي أبو

 )كم( شواىد التنزيل وجبلء األبصار للحاكم.
 )مرتضاه( المسائل المرتضاه.

 )قب( المناقب البن المغازلي.
 ( حيث اجتمع المؤيد باهلل وأبو طالب.2)
 ( حيث اجتمع المؤيد باهلل وأبو طالب و محمد بن منصور.3)
 لمرشد باهلل.( حيث اجتمع المؤيد باهلل وأبو طالب و محمد بن منصور وا4)
 ( حيث اجتمع المؤيد باهلل وأبو طالب و محمد بن منصور والمرشد باهلل والجرجاني.5)
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 القسم األوؿ
 وفيو كتاباف، األوؿ: كتاب الرجاؿ من الصحابة، والثاني: كتاب النساء الصحابيات.
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 كتاب الرجاؿ من الصحابة
 عليو وآلو وسلم المبين لؤلمة ما اختلفت فيو بعد باب مدينة العلم ووصي رسوؿ اهلل صلى اهلل

نبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كـر اهلل وجهو في الجنة ولد في الكعبة في شهر رجب 
عاـ ثبلثين بعد الفيل. روى عنو بنوه الخمسة الحسناف ومحمد، وعمر، والعباس وزينب وخلق  

ة أربعين من الهجرة، ولبث ثبلثة أياـ كثير ضرب لصبح الجمعة تاسع عشر شهر رمضاف سن
 وكانت وفاتو ليلة إحدى وعشرين عن ثبلث أو أربع وستين.

الحسن بن علي سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسيد شباب أىل الجنة وجد في 
شهر رمضاف عاـ ثبلث عن جده وأبيو وعنو ولديو الحسن وزيد توفي مسموماً سنة سبع 

 وأربعين.
بن علي سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسيد شباب أىل الجنة وجد شهر  الحسين

شعباف سنة أربع عن جده وأبيو وعنو ولده علي بن الحسين وغيره استشهد عاشر شهر محـر 
 سنة إحدى وستين.

فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مولدىا بعد اإلسراء، سيدة نساء العالمين 
سة أىل الكساء عنها الحسين وعائشة وأنس وغيرىم، ولم تلبث بعد أبيها إالَّ ستة أشهر وخام

 وتوفيت.
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 حرؼ الهمزة
أبي بن كعب بن قيس األنصاري روى عنو بشير عند )ط(، ورفاعة عند )مح( وخلق، توفي في 

 خبلفة عمر سنة تسعة عشر.)مح ط ش جا (.
اهلل عليو وآلو وسلم عنو ابن عوؼ وكريب، وأبو ظبياف  أسامة بن زيد، مولى رسوؿ اهلل صلى

 وغيرىم توفي سنة أربع وخمسين وىو أحد خاذلي أمير المؤمنين.)بعض أئمتنا(.
أسلع بن شريك بن عوؼ التميمي عنو ولده، وفي االستيعاب أسلع بن شريك األعوجي التيمي 

ؿ البصرة روى عنو زريق المالكي خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وصاحب راحلتو نز 
 )ـ(.

أسيد بن أبي إياس بن زنيم بفتح الهمزة أسلم عاـ الفتح، وكاف شاعراً وعن الجلبي بضم 
 الهمزة، وترجم لو ابن حجر في اإلصابة. )ط(.

أسيد بن حضير بفتح الهمزة، وعن الجلبي بضمها مصغراً أسلم بعد العقبة األولى وشهد الثانية 



 بي ليلى قاؿ في الكاشف كاف كثير النسياف، توفي سنة عشرين. )ش(.عنو أنس وبن أ
 أفلح عم عائشة من الرضاعة عنو عراؾ بن مالك وذكره في االستيعاب. )مح(.

 أفلح بالحاء المهملة مولى النبي وقيل مولى أـ سلمة وذكره ابن عبد البر. )جا(.
 سنة ستين روى عنو. أنس بن الحارث قاؿ المرشد باهلل لو صحبة قتل مع الحسين

أنس بن مالك األنصاري خادـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم عنو الحسن وثابت البناني 
والربيع بن أنس، وخلق، توفي سنة ثماف وتسعين، وقد كاف دعى عليو الوصي ألمر حدث منو 

 ثم تاب. )مح نص ـ ط ش جا ؽ ؿ(.
 مرأتو بقي إلى زمن عثماف. )ىػ(.أوس بن الصامت بفتح الهمزة األنصاري المظاىر من ا
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 حرؼ الباء الموحدة
بديل بن ورقي الخزاعي، أسلم عاـ الفتح، وقيل قبلو، عنو ابناه، وقتل يـو صفين، وقيل على 

 عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم. )ش(.
ـ بدر، وشهد البراء بن عازب األوسي األنصاري شهد مع أمير المؤمنين مشاىده، واستصغر يو 

أحدًا، توفي بعد التسعين روى عنو ابن أبي ليلى، وأبي الحميم، وسعد بن عبيدة، وغيرىم. )مح 
 ط ـ ش جا(.

بشر بن عاصم الثقفي عند األكثر، وقيل المخزومي، روى عنو أبو ىبلؿ الراسبي، وذكر ابن أبي 
 حاتم أنَّو روى عنو أبو وائل شقيق بن سلمة. )ش(.

وحدة ػ بن الحصيب بن الحارث األسلمي، أسلم قبل بدر وشهد خيبرًا، وقاؿ بربدة ػ بضم الم
ابن عبد البر: ىو من أىل بيعة الشجرة شهد الحديبية، روى عنو ولده عبد اهلل، توفي سنة اثنين 

 وخمسين. )مح ط ـ ش جا ف(.
عليو بشير بن الخصاصية، وىي أمو وفي جامع األصوؿ بشير بن معبد مولى النبي صلى الّلو 

وآلو وسلم وعداده في البصريين، وكاف من أىل الصفة، روى عنو بشير بن نهيك، وجري بن  
 كليب. )ش(.

بشير بن سعد بن ثعلبة األنصاري، أوؿ من بايع أبا بكر من األنصار روى عنو ولده النعماف قتل 
 مع أبي بكر سنة ثبلث عشرة.)ش(.

 (.بشير بن سعد، وعنو محمد بن كعب لعلو األوؿ. )ش
بشير بن عقربة الجهني أبو اليماف، روى عنو شريح بن عبيد، وعبد اهلل بن عوؼ، وعداده في 



 الشاميين، توفي بعد خمس وثمانين. )ش(.
ببلؿ بن الحارث المزني وفد في وفد مزينة سنة خمس، ثم سكن األشعر وراء المدينة روى عنو 

 ن. )مح ط(.ولده الحارث وعلقمة بن وقاص، توفي سنة ستين عن ثماني
ببلؿ بن رباح مولى أبي بكر مؤذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم روى عنو أبو إدريس 

 الخوالني واألسود، توفي بدمشق سنة عشرين، أو أحد وعشرين. )مح ـ ط(.
 ببلؿ، عنو: عمراف اليحصبي. مجهوؿ.
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 حرؼ التاء المثناه
لم سنة تسع، وكاف نصرانياً سكن المدينة، ثم انتقل تميم بن أوس بن حارثة الداري اللخمي أس

 القدس بعد قتل عثماف، روى عنو عطاء وغيره، توفي سنة أربعين. )ش ؽ(.
تميم المازني األنصاري ذكر صحبتو في الكاشف، ونظره ابن عبد البر، روى عنو ولده عباد، 

 وأخرج لو ابن ماجو. )ش(.
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 حرؼ الثاء المثلثة
س بن شماس الخزرجي شهد أحداً فما بعدىا، وقتل باليمامة سنة إحدى عشرة، ثابت بن قي

 روى عنو ابنو عدي وغيره. )مح ط(.
ثوباف بن ُبْجُدْد، مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الزمو سفراً وحضرًا، ولما توفي النبي 

ن بن حصين، وغيرىما، صلى اهلل عليو وآلو وسلم انتقل الشاـ، روى عنو مكحوؿ، وعبد الرحم
 توفي سنة أربع أو خمس وأربعين. )مح ط ش(.
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 حرؼ الجيم
جابر بن سمرة السوائي نزؿ الكوفة روى عنو سماؾ بن حرب والمسيب بن رافع، وتوفي سنة 

 ثبلث وسبعين. )ط ش(.



لقبر الحسين جابر بن عبد اهلل األنصاري الخزرجي الشيعي الكبير ألمير المؤمنين وأوالده الزائر 
بعد كف بصره روى عنو الباقر وزيد بن علي، وابن المنكدر وخلق، توفي سنة أربع أو ثبلث أو 

 سبع أو ثماف وسبعين أقواؿ. )مح نص ـ ط ح ش ؼ(.
الجارود العبدي أبو غياث، وقيل: أبا عتاب، ويقاؿ: إفَّ اسمو بشر بن عمرو، وغلب عليو 

تسع، ثم سكن البصرة، وروى عنو مطرؼ وابن سيرين  الجارود لجرده بكر بن وائل أسلم سنة
 وخلق توفي سنة إحدى وعشرين. )ش(.

َجبار بن صخر بن أمية األنصاري شهد بدراً ثم أحداً وما بعدىا روى عنو جابر بن عبد اهلل، 
 توفي سنة ثبلثين بالمدينة. )ـ(.

، توفي سنة ثماف أو تسع جبير بن مطعم النوفلي القرشي أسلم عاـ الفتح، روى عنو ولده وغيره
 وخمسين. )ـ ش(.

جرىد األسلمي المدني راوي حديث الفخذ عورة، روى عنو أوالده، توفي سنة إحدى وستين. 
 )مح ـ(.

جرير بن عبد اهلل البجلي تكلم عليو أمير المؤمنين وأحرؽ بيتو لحق بمعاوية، روى عنو عبد 
نت في حاؿ ستره، واهلل أعلم، توفي سنة الملك بن عمير، وغيره، وقد تؤؿ أف الرواية عنو كا

 إحدى وخمسين. )ط ش(.
جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة بجناحين استشهد بمؤتة سنة ثماف روى لو صبلة التسبيح. 

 )ط ش(.
جنادة بن أمية، قاؿ أبو عمر: كاف من صغار الصحابة وذكر يونس صحبتو. وقاؿ العجلي: 

صحابة، روى عنو بشر بن سعيد وعلى بن رباح، وروى عن تابعي، وعده في االستيعاب من ال
 النبي وعلي، وعمر، توفي سنة ثمانين، وكاف على غزو البحر أياـ معاوية كلها. )ش(.
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جندب بن عبد اهلل، وقيل بن كعب قاتل الساحر بين يدي الوليد، وفيو أثر عن النبي صلى اهلل 
ئص وغيره، وكاف مع أمير المؤمنين بصفين لو عليو وآلو وسلم ذكره السيوطي في الخصا

صحبة، وروى عن أمير المؤمنين وغيره، وروى عنو ولده، وغيره، توفي لعشر مضين من تملك 
 معاوية )مح نص ط ش ف(.

جوذاف بالذاؿ المعجمة ذكره في االستيعاب، وقاؿ العلم لي بنسبو، قاؿ في التهذيب اختلف 



ت التابعين معدود في الكوفيين، روى عنو العباس بن عبد في صحبتو، وذكره ابن حباف في ثقا
 الرحمن والسائب بن مالك. )ط(.
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 حرؼ الحاء المهملة
 الحارث بن معاوية عنو الحسن البصري، ىكذى ذكره ولم أجده.

الحارث بن نوفل الهاشمي لو والية وصحبة، روى لو ولده وحفيده، وتوفي آخر والية عثماف. 
 )ـ(.

بن وىب الخزاعي صحابي نزؿ الكوفة، وروى عنو أبو إسحاؽ السبيعي، ومعبد بن خالد حارثة 
 يعد في الكوفيين. )ـ ش(.

 حباف بن منقذ المازني، شهد أحداً فما بعدىا، وتوفي في إمارة عثماف. )مح(.
 حبة بن خالد األسدي، روى عنو سبلـ بن شراحيل. )ش(.

في أصحابو روت عائشة عن النبي صلى اهلل عليو حجر بن عدي الكندي الشيعي الشهيد فيو و 
وآلو وسلم سيقتل بعذراء أناس يغضب اهلل لهم وأىل السماء، أخرجو ابن عساكر ويعقوب بن 
سفياف في تاريخو والبيهقي وعن علي عليو السبلـ أنَّو قاؿ: يا أىل العراؽ سيقتل منكم سبعة 

وأصحابو أخرجو البيهقي، وابن عساكر نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب األخدود، فقتل حجر 
قتلو معاوية بعذرا لما حصب زيادًا، وأنكر عليو شتم أمير المؤمنين سنة إحدى وخمسين لو 

وفادة ورواية عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسمع من علي عليو السبلـ وغيره وعنو مواله 
 أبو ليلى وأبو البختري الطائي وغيرىما. )ط(.

ادة السلولي، صحابي نزؿ الكوفة، وروى عنو الشعبي، وأبو إسحاؽ، وابنو شهد حبشي بن جن
 مع الوصي مشاىده كلها . )ف(.

 حدرد األسلمي أبو خراش عده ابن عبد البر في الصحابة، روى عنو عمراف بن أبي أنس. )ش(.
ـ، حذيفة بن أسيد الغفاري شهد بيعة الرضواف يعد في الكوفيين، روى عن علي عليو السبل

 وعنو أبو الطفيل، وابن أبي ليلي توفي سنة اثنتين وأربعين. )مح ش(.
حذيفة بن اليماف أعطى علم المنافقين والفتن، وأمر أصحابو عند موتو باللحوؽ بأمير المؤمنين 
لحرب الناكثين، روى عنو ابن أبي ليلى، وأبو الطفيل، توفي سنة ست وثبلثين في أوؿ خبلفة 

 مح ـ ط ش جا ؽ ف(.أمير المؤمنين. )ع 



الحكم بن عمير مصغرًا، وقيل بن عمرو الثمالي، شهد بدرًا، وعده ابن عبد البر، روى عنو 
 موسى بن حبيب. )ـ مح(.
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حساف بن ثابت شاعر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، روى عنو عمر، وأبو ىريرة، 
 ػ ـ(.وعائشة، وكاف عثمانياً، توفي سنة خمس وأربعين. )ى

حكيم بن حزاـ القرشي، ولد أخي خديجة أـ المؤمنين، أسلم عاـ الفتح، روى عنو حبيب بن 
 ثابت، وولده حزاـ وغيرىما، توفي سنة أربع وخمسين بالمدينة )ـ مح ط ف(.

حمزة بن عبد المطلب عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو سلم أسد اهلل وأسد رسولو استشهد 
 ط ـ(. يـو أحد سنة ثبلث )مح

 . حمزة بن عمر األسلمي، روت عنو عائشة وعروة، توفي سنة إحد وستين، وكاف يسرد الصـو
 )ـ مح(.
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 حرؼ الخاء المعجمة
خارجة بن حذافة بن غانم العدوي، قاضي عمرو ابن العاص بمصر، وقيل كاف على شرطتو قتل 

وتر أف اهلل أمركم إلخ، رواه عبد اهلل ليلة ضرب أمير المؤمنين سنة أربعين، ليس لو إالَّ حديث ال
 بن أبي مرة. )ـ(.

خالد الخزاعي عده ابن عبد البر ، وذكر )مح( أنَّو كاف من أصحاب الشجرة روى لو والده 
 نافع، توفي سنة.... )مح(.

 خراش بن أمية الخزاعي، روى عنو ولده عبد اهلل، توفي في آخر إمرة معاوية. )مح(.
 الطائي، راوي شعر العباس )ط(. خريم بن أوس بن حارثة

خزيمة بن ثابت األنصاري ذو الشهادتين، روى عنو عبد اهلل بن حصين، قتل مع علي عليو 
 السبلـ بصفين سنة سبع وثبلثين)مح ـ(.

خالد بن زيد النَّّجاري شهد مشاىد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وأمير المؤمنين، وعليو نزؿ 
آلو وسلم، روى عنو عطاء، وأبو سلمة، وتوفي سنة اثنتين، وقيل ثماف النبي صلى اهلل عليو و 

 وخمسين، وسيذكر في الكنى إف شاء الّلو )ـ(.
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 حرؼ الداؿ
ديلم الحميري، وليس بديلم بن فيروز، لو صحبة، قاؿ ابن عبد البر، وليس لو فيما أعلم غير 

 اليزني.حديث، واحد في األشربة، رواه عنو المصريوف، ومرثد 
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 حرؼ الذاؿ
ذؤيب بن حلحة، وقيل حلحلة الخزاعي الكلبي، روى لو ابن عباس حديث البدف، وعاش إلى 

 إمرة معاوية. )ـ(.
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 حرؼ الراء
رافع بن خديج األوسي الحارثي أجيز يـو أحد، وشهد ما بعدىا، وشهد مع الوصي صفين، 

د بن يحيى بن حباف، وغيره، توفي سنة أربع وسمع أيضاً من علي وغيره، وروى عنو محم
 وسبعين. )مح ـ ش(.

 رافع بن مكيث شهد الفتح مع جهينة، وروى حديث حسن الخلق. )ط(.
رفاعة بن رافع بن العجبلف الخزرجي شهد العقبة وما بعدىا والجمل وصفين مع الوصي، روى 

 يل سنة ستين. )مح ـ ط(.عنو ابناه وابن أخيو يحيى بن علي، توفي أوؿ إمارة معاوية، وق

(1/22) 

 

 حرؼ الزاي
زبيب ػ بالموحدة بعد الزاي، ويقاؿ بالنوف ػ ابن ثعلبة، روى عنو ولده وحفيده شعيث، توفي 

 سنة.... )ط ش(.
الزبير بن العواـ وابن صفية بنت عبد المطلب صلى القبلتين وىاجر الهجرتين، وشهد المشاىد  



ث، وكاف المشار إليو يـو الجمل، ثم اتفق ىو والوصي عليو كلها وبايع أمير المؤمنين، ثم نك
السبلـ، وذكره الحديث المشهور، ثم انَسل إلى وادي السباع، فقتلو ابن جرموز سنة ست 
وثبلثين وكاف أمير المؤمنين يقوؿ ما زاؿ الزبير منا حتى نشأ ولده المشـؤ عبد اهلل، روى لو 

 ولداه عبد اهلل وعروة. )ط جا(.
ن صرد الجشمي القائل يـو ىوازف امنن علينا رسوؿ اهلل في كـر إلى آخر الحديث وىذا زىير ب

 خماسي لو رواه عنو زياد بن طارؽ. عن زياد بن صرد عن أبيو عن جده )ش(.
زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي شهد ما بعد أحد وكاف من خواص أمير المؤمنين شهد صفين، 

وعبد األعلى وعطية العوفي، توفي سنة ستة أو ثماف روى عنو عبد الرحمن بن أبي ليلى، 
 وستين.)ـ ط مح ش جا(.

زيد بن ثابت بن الضحاؾ الخزرجي أبو خارجة شهد أحداً فما بعدىا، كاف عثمانياً، ولم يشهد 
مع علي عليو السبلـ شيئاً من مشاىده، وقاؿ ابن عبد البر، وكاف مع ذلك يفضل علياً ويظهر 

سنة خمس وأربعين، وقيل غير ذلك، روى عنو رفاعة بن رفاعة، وولده حبو ، توفي بالمدينة 
 خارجة. )مح ـ ط ش (.

زيد بن حارثة مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، روى عنو أنس وابن عباس وغيرىما 
 استشهد بمؤتة سنة ثماف )ع ـ(.

اهلل بن عتبة وعطاء، توفي  زيد بن خالد الجهني شهد الحديبية، روى عنو ابنو وعبيد اهلل بن عبد
 بالمدينة، وقيل بالكوفة، وقيل بمصر سنة خمس وثمانين، وقيل غير ذلك. )ـ ط ش(.
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 حرؼ السين المهملة
 سالم مولى حذيفة، كاف عمر يقرضو، شهد بدرًا، وقتل يـو اليمامة سنة اثنتي عشرة من الهجرة.

بصريين، وأوؿ مشاىده الخندؽ، وكاف ينزؿ سبرة ػ بتسكين الموحدة ػ بن معبد عداده في ال
 المروة وبهامات في آخر إمارة معاوية، روى عنو ابنو الربيع. )مح ـ(.

سخَبرة، قاؿ في الكاشف واالستيعاب لو صحبة، روى عنو ولده عبد اهلل بن سخبرة 
 األزدي.)ش(.

سوؿ اهلل صلى سعد بن عاند، ويعرؼ بسعد القرض لتجارتو في القرض، كاف مؤذناً على عهد ر 
اهلل عليو وآلو وسلم بقباء، ثم نقل بعد موتو إلى مسجد الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم، 

روى عنو عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيو، عن جده، بقي إلى سنة أربع 



 وسبعين. )ط( .
بو بكر فغاضبو، سعد بن عبادة الخزرجي، أحد النقباء، قد كاف أراد األمر لنفسو، ثم سلبو أ

وخرج إلى الشاـ، روى عنو ابن عباس، وابناه وغيرىم قتل سنة أربع أو خمس أو ست عشرة. 
 )مح ط(.

سعد بن مالك بن سناف األنصاري أبو سعيد الخدري، وىو من مشهوري الصحابة وفضبلئهم، 
زيد ذكر. روى عنو جماعة من الصحابة والتابعين، وتوفي سنة أربع وسبعين، ولعلو سيأتي لو م

 )ط ش(.
سعد بن معاذ بن النعماف األوسي، قاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم اىتز العرش لموت 

 سعد، رمي يـو الخندؽ ومات شهيداً بعده بشهر. )ط(.
سعد بن أبي وقاص، أسلم قبل فرض الصبلة، وشهد المشاىد كلها، واعتزؿ أمير المؤمنين، 

صي، قاؿ واهلل ال أسبو، وقد سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ولما وبخو معاوية على عدـ سبو للو 
عليو وآلو وسلم يقوؿ لو: أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى؛ ونحو ذلك، روى عنو خلق، توفي 

 سنة خمس ، أو ثماف وخمسوف )ـ ط ش جا ص قب ف(.
وقيل سعيد بن زيد بن عمر العدوي، أسلم في أوؿ اإلسبلـ، وشهد المشاىد كلها إالَّ بدرًا، 

شهدىا، وأظنو ممن خذؿ الوصي، واهلل أعلم، توفي سنة إحدى أو خمس وخمسين روى عنو 
 محمد بن طلحة، ونوفل بن مساحق وابنتو أسماء وغيرىم. )ط(.
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سفينة مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بريدة بن سفياف، وقيل غير ذلك، روى عنو 
 ن جهماف، وتوفي زمن الحجاج )قب(.الحسن، وابن المنكدر، وسعيد ب

سلماف بن عامر الضبي، قاؿ بعضهم: ليس في الصحابة من الرواة َضبِّي غير سلماف سكن 
 البصرة، روى عنو ابن سيرين والرباب.

سلماف الفارسي أبو عبد اهلل، ومولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أوؿ مشاىده الخندؽ 
م، أحد من اشتاقت الجنة إليو ومن يرى تقديم الوصي، روى عنو أحد فضبلء الصحابة ونقبائه

 زاذاف وغيره، توفي بالمدائن سنة خمس وثبلثين. )مح نص ـ ط ش(.
سلمة بن األكوع شهد بيعة الرضواف، ولما قتل عثماف سكن الربذة إلى قرب وفاتو، وعاد إلى 

لطير، توفي سنة أربع وسبعين. المدينة روى عنو محمد بن إبراىيم التيمي، وولده أياس حديث ا
 )ش مح ـ قب(.



 سليم الزرقي سمع علياً بمنى، وعنو ولده عمر بن سليم. )ش(.
سمرة بن جندب الفزاري الغطفاني األنصاري حلفاً استخلفو زياد على البصرة، فكاف يقتل على 

أو  الظن والظنة، وكاف من المحرضين على الحسين ذكره الطبري، مات أسوأ موتة سنة سبع
ثماف وخمسين، روى عنو الحسن وغيره، ولعل رواية أصحابنا عنو حاؿ ستره، أو استظهاراً على 

 شيعتو واهلل أعلم. ) مح ـ ط جا(.
سهل بن حنيف األوسي بدري شهد المشاىد كلها، وكاف ممن بائع على الموت وثبت يـو 

سار إلى البصرة، وشهد  أحد، ولم يفر، وصحب علياً من يـو بويع واستخلفو على المدينة حين
معو صفين وواله فارس وأخرجو أىلها، ثم مات بالكوفة سنة ثماف وثبلثين، وصلى عليو الوصي 

 وكبر عليو ستاً، وفي رواية )مح( سبعاً، روى عنو ابنو وجماعة.)مح(.
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اهلل سهل بن أبي خثمة عبد اهلل بن ساعدة األنصاري، ولد سهل سنة ثبلث، وتوفي النبي صلى 
عليو وآلو وسلم وىو ابن ثماف لكنو حفظ وتحمل وأتقن، ذكره الواقدي، وقاؿ أبو حاتم 

الرازي، إنَّو سمع رجبلً من ولده يقوؿ: كاف ممن بايع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم تحت 
، الشجرة، وكاف دليل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليلة أحد وشهد المشاىد كلها إال بدراً 
 واهلل أعلم روى عنو بشير بن يسار وغيره، توفي في أياـ معاوية، وقيل في أياـ مصعب.)ـ(.

سهل بن سعد الؤلنصاري الساعدي، توفى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو ابن خمس 
عشرة سنة وعمر حتى أدرؾ الحجاج، فقاؿ لو: ما منعك أف تنصر أمير المؤمنين عثماف، فقاؿ 

فقاؿ: كذبت، ثم أمر بو فختم في عنقو وختم أيضاً في عنق أنس بن مالك حتى ورد   قد فعلت،
كتاب عبد الملك فيو وختم في يد جابر يريد بذلك إذاللهم، وأف يجتنبهم الناس وال يسمعوا 

منهم، روى عنو أبو حاـز وعباس بن سهل، وتوفي سنة ثماف وثمانين، وقيل سنة إحدا وتسعين، 
 آخر الصحابة موتاً.)الخمسة(. وقد بلغ مائة وىو

 سوار بن خالد، وقاؿ وكيع سوار األسدي، روى عنو سبلـ بن شرحبيل، توفي سنة.... )ش(.
سويد بن قيس، لو حديث السراويل عداده في الكوفيين، روى عنو سماؾ، توفي سنة.... 

 )مح(.
لي عليو السبلـ، سويد بن مقرف أبو عدي، لو صحبة، يعد في الكوفيين، ومات بها يروي عن ع

 وعنو ولده معاوية وغيره )مح(.
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 حرؼ الشين المعجمة
شداد بن أوس بن ثابت األنصاري، ابن أخي حساف بن ثابت من سادات الصحابة وفضبلئهم، 
روى عنو أبو ضمرة بن حبيب وغيره، توفي في القدس سنة ثماف وخمسين.)مح ـ نص ط ش 

 جا(.
عْبَده أحدًا، وىو الذي قذفو ىبلؿ بن أمية، وحكى البيهقي عن شريك بن سحما، شهد مع أبيو 

 الشافعي أف شريكاً كاف يهودياً، ويجوز أف يكوف أسلم بعد ذلك.)ش(
شريك بن حنبل العبسي عده ابن عبد البر في الصحابة، قالوا: حديثو مرسل، وقد أدخلو قـو 

 وصاحب التقريب.)ش(.في المسند، روى عن علي، وعنو أبو إسحاؽ، وثقو ابن حباف، 
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 حرؼ الصاد المهملة
أبو منده صرمة بن قيس األنصاري، كاف متحنفاً حتى قدـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

المدينة فأسلم وىو شيخ كبير، وكاف قواالً بالحق، بقي إلى أف أدركو ابن عباس واختلف إليو 
 .يتعلم منو أبياتو في التوحيد قبل اإلسبلـ )ىػ(

 الصعب بن حثامة الليثي، روى عنو ابن عباس وغيره، توفي في إمارة أبي بكر )ـ(.
صفواف بن أمية الجمحي أسلم عاـ الفتح، وكاف من المؤلفة، وىو الذي أعار النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم األدرع، ولما يسلم، ثم أسلم بعد ذلك أحد سادات قريش ومطعميهم، روى 

 وغيره، توفي سنة اثنتين وأربعين.)مح(.عنو ولده عبد اهلل 
صفواف بن عساؿ المرادي الجملي غزى مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم اثنى عشرة، ونزؿ 

 الكوفة وحديثو فيهم، روى عنو ابن مسعود، وزر بن حبيش.)ط ش(.
صهيب الرومي، أبو يحيى، صحابي مشهور شهد بدراً وغيرىا، روى عنو ابن عمر، وابن أبي 

 ليلى، وغيرىما، توفي بالمدينة سنة تسع وثبلثين.
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 حرؼ الضاد المعجمة
الضحاؾ بن سفياف الكبللي العامري، روى عنو الحسن وابن المسيب، وبقي إلى زمن عمر 



 .)ش(.
ضميرة بن أبي ضميرة، لو وألبيو صحبو من موالي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، يروي عن 

 وعنو ولده عبد اهلل، يعد في المدنيين. )مح ىػ ـ ط (.علي عليو السبلـ، 
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 حرؼ الطاء المهملة
طارؽ بن سويد، ويقاؿ سويد بن طارؽ، لو حديث في األشربة، حضرمي، ويقاؿ جعفي، روى 

 عنو علقمة، وتوفي سنة.... )ـ(.
لو وسلم طارؽ بن شهاب األحمسي، عن علي وأبي بكر، وعمر ورأى النبي صلى اهلل عليو وآ

وأدرؾ الجاىلية، وروى عنو قيس بن حكيم وعلقمة بن مرثد وغيرىما، توفي سنة اثنتين أو 
، وثقو ابن  ثبلث وثمانين، قلت: وكاف األولى، عده في التابعين، وقاؿ في الخبلصة مخضـر

 معين واحتج بو الستة )مح جا(.
 طارؽ. )ط( ........... ]فراغ في األـ[

  المحاربى الكوفى(لعلو:)طارؽ بن عبد اهلل
طلحة بن عبيداهلل التيمي القرشي، شهد مشاىد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كلها غير 

بدر، خرج على أمير المؤمنين يـو الجمل، واشتهر أف مرواف راميو، ولم يلبث أف مات سنة 
وذكر ذلك ست وثبلثين، وروى الحاكم في العيوف توبتو عن الخروج على علي عليو السبلـ، 

 غيره واهلل أعلم، روى عنو مالك بن عامر األصبحي، وولده موسى. )ـ ش ط(.
 طلحة بن معاوية بن جاىمة السلمي، روى عنو ابنو محمد.)ش(.

طلق بن علي السحيمي الحنفي اليمامي، صحابي وفد قديماً، روى عنو ابنو قيس وغيره.)ش ـ 
.) 
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 حرؼ العين
لعجبلني خلفو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو بدر على أىل عاصم بن عدي القضاعي ا

 قبا، وشهد أحدًا، روى لو ابن عباس، وأبو البداح، وغيرىما، توفي سنة خمس وأربعين. )ـ(.
عامر بن ربيعة العنزي حليف الخطاب، ىاجر الهجرتين، وشهد بدراً وسائر المشاىد، اعتل بُعيد 



روى عنو ابنو عبد اهلل وغيره، توفي سنة اثنتين، أو ثبلث، أو  قتل عثماف، ولم يخرج بعد ذلك،
 خمس وثبلثين.)ـ مح ش(.

عامر بن واثلة الليثي، أبو الطفيل، وجد عاـ أحد، وأدرؾ ثماف سنين من حياة النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم روى عنو أربعة أحاديث، وصحب علياً، وكاف من ُوِجيو شيعتو، ومحبيو، وشهد 

لمشاىد كلها، ثم خرج طالباً بدـ الحسين، ثم أخرج محمد بن الحنفية من السجن، وقد معو ا
نالت منو النواصب، وقاؿ ابن عبد البركاف ثقة مأموناً يعترؼ بفضل الشيخين إالَّ أنَّو يقدـ علياً، 
روى عن علي ومعاذ وعمار، وعنو جابر الجعفي ويزيد بن حبيب وغيرىما، توفي سنة مائة، وقيل 

 عد ذلك )مح ـ(.ب
 عامر الرامي، ويقاؿ الراـ أخو الخضر قبيلة صحابي لو حديث رواه عنو أبو منصور.

عامر بن مسعود بن أمية الجمحي عده بن عبد البر، وابن مندة في الصحابة، روى عنو نمير بن 
 عريب، وذكره ابن حباف في الثقات.)ش(.

يع المشاىد، روى عنو خالد بن معداف عبادة بن الصامت الخزرجي شهد العقبات الثبلث وجم
 وجنادة بن أمية، وخلق، توفي سنة أربع وثبلثين.)مح ـ ط ش جا ف(.

العباس بن عبد المطلب عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أسلم بعد بدراً واستسقى بو 
ربع عمر فسقوا، روى عنو ولده عبد اهلل وخزيمة بن أوس، وغيرىما، توفي سنة اثنتين أو أ

 وثبلثين.)ىػ ـ ط ش(.
عبد اهلل بن أنيس القضاعي الجهني األنصاري حلفاً شهد العقبة وأحد سار إليو جابر بن عبد 

اهلل شهراً ليسمع، منو حديث المظالم، والدماء، سمع عنو خلق، وتوفي سنة أربع 
 وخمسين.)نص ط محيط(.
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حاب الشجرة، ذكر المنصور باهلل أف بغضو عبد اهلل بن أبي أوفى علقمة األسلمي، وكاف من أص
 ألمير المؤمنين مشهور نزؿ الكوفة، وتوفي سنة ست وثمانين.)ط جا ؽ ش(.

عبد اهلل بن بحينة اإلزدي، كاف من السابقين ناسكاً فاضبلً صائم الدىر، روى عنو األعرج، 
 وتوفي في آخر إمارة معاوية.)ـ(.

بلتين، روى عنو الشاميوف، مات سنة ثماف وثمانين، عبد اهلل بن بسر المازني، يقاؿ صلى الق
 وقيل ثمانين.)ش(.

عبد اهلل بن جراد العقيلي، روى عنو يعلى بن األشدؽ عده ابن عبد البر في الصحابة، وقاؿ ابن 



 عساكر يقاؿ لو صحبو.)ش(.
يو عبد اهلل بن جعفر الطيار، ولد بالحبشة أحد أسخياء الصحابة، روى عن النبي صلى اهلل عل

 وآلو وسلم، وعن علي عليو السبلـ وأمو أسماء، وعنو ابناه وجماعة.)مح ط(.
عبد اهلل بن الحارث بن جزء الزبيدي، سكن مصرًا، روى عنو عبد اهلل بن نافع وغيره، توفي سنة 

 خمس أو سبع أو ثماف وثمانين، وقيل غير ذلك.)ش(.
 عدىا، واستشهد بمؤتة. )مح ـ ط(.عبد اهلل بن رواحة األنصاري النقيب، شهد بدرًا، وما ب

عبد اهلل بن الزبير بن العواـ أوؿ مولود من المهاجرين خرج مع عائشة يـو الجمل، أشد الناس 
عداوة آلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قطع الصبلة على النبي صلى اهلل عليو وآلو 

عن الهادي والقاسم عليهم السبلـ وسلم أربعين جمعة أياـ إمارتو، ولقي منو بنو ىاشم اللقى ط
 في روايتو قتل سنة ثبلث وسبعين.)مح ـ ط(.

عبد اهلل بن زيد الحارثي الخزرجي المروي عنو رؤيا األذاف شهد بدراً وعنو ولده محمد، وابن 
 المسيب، توفي سنة اثنتين وثبلثين.)ـ(.

في قتل مسيلمة الكذاب، عبد اهلل بن زيد بن عاصم النجاري المازني لو وألبيو صحبة، وشارؾ 
 روى عنو عباد بن تميم، وغيره، قتل يـو الحرة، سنة ثبلث وستين.)ـ(.
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عبد اهلل بن سرجس المزني، روى عنو عاصم األحوؿ، وقاؿ عبد اهلل، رأى النبي صلى اهلل عليو 
لوف لو وآلو وسلم، ولم يكن لو صحبة، وقاؿ أبو عمر ال يختلفوف في ذكره في الصحابة، ويقو 

 صحبو على مذىبهم معدود في البصريين. قلت وعده كذلك الطبري. )ـ(.
عبد اهلل بن سبلـ مخفف اإلسرائيلي عالم أىل الكتاب، أسلم مقدـ النبي صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم، روى عنو ولده يوسف وابن سلمة وغيرىما، توفي سنة ثبلثة وأربعين. )ىػ ش(.
ربيعة، أحد عماؿ عثماف وابن عمتو، وحالتو ظاىرة، توفي سنة عبد اهلل بن عامر بن كرز بن 

 خمس وثبلثين.)ط ش(.
عبد اهلل الشخير، أحد الطلقاء، لو صحبة ورواية، يعد في البصريين، عنو بنوه مطرؼ ويزيد، 
وىاني، كاف أحد المبايعين لئلماـ الحسن بن الحسن. وروى أبو نعيم في الحلية بسنده إلى 

و أف أبي يعني عبد الّلو كاف جبارًا وأحب أف أتواضع لربي عز وجل لعلو أف مطرؼ بن عبد اللّ 
 يخفف عن أبي تجبره )جا(.

عبد اهلل بن العباس حبر األمة، وترجماف القرآف، أكثر الصحابة رواية وفتيا، كاف يرجع إليو عمر 



سبعين.)ىػ مع حداثة سنو عمي من البكاء على الوصي، توفي بالطائف بعد محن وقعت لو سنة 
 مح نص ـ ط ش جا ؽ ؿ(.

 عبد اهلل بن عكيم، مخضـر أحد مبغضي الوصي، مات في إمارة الحجاج. )ـ ط(.
عبد اهلل بن عمر بن الخطاب، أسلم قديماً بمكة، وشهد الخندؽ وما بعدىا، أحد المكثرين في 

أمير المؤمنين،  الرواية، وعن المنصور باهلل وابن عبدالبر أنو ندـ ندماً عظيماً عن تخلفو عن
وقتالو للبغاة معو، وروى الحاكم أبو القاسم وغيره أنَّو كاف يفضل الوصي على سائر الصحابة، 

 توفي سنة ثبلث وسبعين.)مح نص ـ ط ش جا ؽ ؿ ف(.
عبد اهلل بن عمرو بن العاص، أسلم قبل أبيو، قاتل أمير المؤمنين بصفين، قاؿ جار اهلل بسيفين 

بالغفلة، وتولى من تحت معاوية مصرًا بعد أبيو، ثم عزؿ، روى عنو عطاء بن ورماه المنصور باهلل 
 السائب وغيره، توفي سنة ثبلث أو خمس وستين.)مح ـ ط ش ف(.
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عبد اهلل بن قرظ بضم القاؼ الثمالي األزدي، يعد في الشاميين، وحديثو عندىم، تولى حمص 
 ألبي عبيدة، وتوفى سنة ست وخمسين.)ش(.

اهلل بن مسعود الهذلي نسبا الزىري حلفاً من أىل السوابق، شهد المشاىد كلها، أحد عبد 
الفضبلء والعلماء الكبار، روى عنو علقمة، وأبو عثماف النهدي، وأبو األحوص، وأبو عمرو 

 الشيباني، وخلق، توفي سنة اثنتين، أو ثبلث وثبلثين.)مح نص ـ ط ش ؿ ؽ علوي ف(.
لميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء بعدىا الـ كمعظم المزني كاف من عبد اهلل بن مغفل بضم ا

 أىل بيعة الرضواف، ثم سكن البصرة، وروى عنو الحسن وجماعة، توفي سنة ستين.)ىػ ـ ط(.
عبد اهلل الصنابجي، روى عنو عطاء، واختلف على عطاء فبعضهم قاؿ عن عبد اهلل، وبعضهم 

د البر، وىو الصواب إنشاء اهلل، أبو عبد اهلل الصنابجي قاؿ عنو عن أبي عبد اهلل، قاؿ ابن عب
من كبار التابعين واسمو عبد الرحمن بن عسيلة واختلف قوؿ ابن معين فيو، فمرة قاؿ: حديثو 
مرسل، ومرة قاؿ: يشبو أف يكوف لو صحبة، روى عن أبي بكر، وعمر. وعنو سويد بن غفلة، 

عبد الملك، روى عنو )ط( حديث إذا توضأ العبد وثقو ابن سعد، قاؿ الذىبي، توفي في إمارة 
 المؤمن وتمضمض خرجت الخطايا من فيو، الخبر.)ط(.

عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي أسلم في ىدنة الحديبية شهد مع عائشة الجمل ومع عمر وابن 
 العاص في دومة الجندؿ وفتح مصر، توفي فجأة سنة ثبلث وخمسين.)ش(.

زاعي صلى خلف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقاؿ عمر عبد عبد الرحمن بن أبزا الخ



الرحمن بن إبزا ممن رفعو اهلل بالقرآف واله أمير المؤمنين خراساف، سكن الكوفة روى عن علي 
 عليو السبلـ وأبي بكر، وعمر، وعنو ابنو سعد والشعبي. )مح ـ(.
تح، وصحب النبي صلى اهلل عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي العبشمي، أسلم يـو الف

عليو وآلو وسلم، ثم غزا سجستاف ومعو الحسن، وجهو عبد اهلل بن عامر، ثم خرج عنها حين 
اضطرب أمر عثماف، سكن البصرة، ومات بها سنة خمسين أو بعد، روى عنو الحسن، وابن 

 سيرين. )ط ش(.
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ن، وشهد المشاىد كلها، أحد أىل عبد الرحمن بن عوؼ الزىري، أسلم قديماً، وىاجر الهجرتي
الشورى تحيل في صرؼ األمر عن علي عليو السبلـ وأعطاه عثماف فلم يمت حتى تنافرا 

 بدعوة الوصي. روى عنو: بنوه وغيرىم. توفي سنة إحدى أو ثبلث وثبلثين )ـ ط ش(.
ره ولم عبد الرحمن بن غنم األشعري، أسلم على عهد النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ولم ي

يفد عليو، والـز معاذاً منذ بعثو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى أف مات وىو الذي فقو 
عامة التابعين بالشاـ، وكاف لو جبللة، وىو الذي عاتب أبا ىريرة وأبا الدرداء إذ انصرفا من عند 

از عليكما ما جئتما علي عليو السبلـ رسولين لمعاوية، وكاف مما قاؿ لهما عجباً منكما، كيف ج
بو تدعواف علياً يجعلها شورى، وقد علمتما أنَّو بايعو المهاجروف واألنصار، وأىل الحجاز 

والعراؽ، وأف من رضيو خير ممن كرىو ومن بايعو خير ممن لم يبايعو، وأي مدخل لمعاوية في 
ألحزاب، وروى الشورى، وىو من الطلقاء الذين ال تجوز لهم الخبلفة، وىو وأبوه من رؤساء ا

أنهما ندما وتابا من على يديو، سمع من عمر وعنو أبو إدريس الخوالني وغيره من الشاميين، 
 توفي سنة ثماف وسبعين.)نص ش(.

عبد المطلب بن ربيعة بن ىاشم الهاشمي، سكن المدينة، ثم انتقل الشاـ في إمارة عمر، روى 
 عنو ولده، وتوفي سنة اثنتين وستين.)ش(.

بن العباس بن عبد المطلب، رأى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسمع منو وحفظ  عبيد اهلل
وواله أمير المؤمنين، ووقعت منو ىفوة في جناب الحسن السبط سامحو اهلل، توفي سنة ثماف 

 وخمسين أو أياـ يزيد، أو سنة سبع وثمانين.)ـ(.
المدينة، قاؿ ابن عبد البر:  عبيد اهلل بن محصن، صحابي، روى عنو ولده سلمة، يعد في أىل

 ومنهم من يرسل حديثو. )جا(.
 عبيد بن حداد، عنو معلى بن أسد.)جا(.



عبيد بن فرقد السلمي نزؿ الكوفة، يروي عن جلة من الصحابة، وغزا مع النبي صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم غزوتين، روى عنو قيس بن حاـز والشعبي.)ش(.
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ن مسلمة الفتح، وولى للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مكة، روى عنو عتاب بن أسيد األموي م
 سعيد بن المسيب، وعطاء، توفي يـو توفى أبو بكر، وقيل سنة إحدى وعشرين.)ط ـ(.

عثماف بن عفاف، أسلم بعد نيف وثبلثين، وىاجر الهجرتين، وبويع لو بالخبلفة أوؿ يـو في 
شهر الحجة، سنة خمس  12وقتل ألحداثو  ، روى عنو ولده أباف وغيره،34محـر سنة 

 وثبلثين. )مح ـ ط ش جا(.
عثماف بن مضعوف، أسلم قديماً، وأبت نفسو أالَّ ينالو ما ناؿ المسلموف من العذاب، حتى خرج 

من جوار الوليد، ففقئت عينو رحمو اهلل، ىاجر الهجرتين، وشهد بدرًا، أشد الناس في العبادة 
 ، توفي لسنتين، ونصف من الهجرة.)مح ط ـ(.يصـو النهار، ويقـو الليل

عثماف بن أبي العاص الثقفي الطائفي استعملو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على الطائف، 
فلم يزؿ عليها إلى أف عزلو عمر، ثم استعمل على عماف والبحرين، ثم نزؿ البصرة، وبها توفي 

 رىما.)مح ط ش(.سنة إحدى وخمسين، روى عنو الحسن، وابن المسيب وغي
عدي بن حاتم الطائي، أسلم سنة تسع، وكاف من خلص أصحاب أمير المؤمنين، وشهد 

مشاىده، وفقئت عينو يـو الجمل، نزؿ الكوفة ومات سنة سبع وستين، وقيل غير ذلك، روى 
 عنو جماعة منهم الشعبي.)مح ط ش جا(.

ف عداده في أىل الكوفة عدي بن يزيد الحذامي، لو حديث قاؿ الحاكم: يذكر في الوحدا
 مختلف في إسناده، وفي الكاشف مختلف في صحبتو، وعده ابن عبد البر فيهم.

العرباض بن ساريو السلمي، كاف من أىل الصفة، يكنى أبا نجيح، سكن الشاـ، ومات بها سنة 
 خمس وسبعين، وقيل بل في فتنة ابن الزبير، روى عنو أبو رىم، وأبو أمامة وغيرىما من تابعي

 أىل الشاـ )ط(.
عروة بن الجعد، ويقاؿ ابن أبي الجعد البارقي، صحابي أوؿ من ولى القضاء بالكوفة، ويعد 

 منهم، روى عنو الشعبي، وأبو إسحاؽ وغيرىما.)ط مح(.
عروة بن مضرس الطائي، شهد حجة الوداع، لو أحاديث يعد في الكوفيين، روى عنو الشعبي.)ـ 

 ط(.
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اوي حديث صبلة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعلي وخديجة بمنى، عفيف الكندي، ر 
وقوؿ العباس واهلل ما أعلم على وجو األرض على ىذا الدين غير ىؤالء الثبلثة، رواه إياس بن 

 عفيف، عن أبيو، عن جده عفيف.)ط(.
غيره، عقبة بن عامر الجهني القضاعي، كاف من أحزاب معاوية يـو صفين، ذكره ابن األثير و 

سكن دمشق، ثم انتقل إلى مصر والياً لمعاوية وبها مات سنة ثماف وخمسين، وذكر الطبري أنَّو 
 زعم بعض الناس أنَّو قاتل عمار بن ياسر، واهلل أعلم، روى عنو جماعة. )مح ش جا(

عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناؼ القرشي من مسلمة الفتح، قاتل خبيب بن 
هلل عنو، قاؿ الخزرجي، ثم حسن إسبلمو لو أحاديث وعنو إبراىيم بن عبد الرحمن عدي رضي ا

بن عوؼ، وابن أبي مليكة قلت: ىو راوي حديث شهادت السوداء في الرضاع، وذكره )ىػ( في 
األحكاـ، وقد وىم من زعم أف الراوي للحديث عقبة بن عامر، ووىم موالنا، حيث ذكر أف 

 ما ىو بن الحارث، وىذه الترجمة أىملها موالنا رحمو اهلل. )ـ(.)ىػ( ذكره في الرضاع، وإن
عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أسلم بعد بدر، وكاف أعلم الناس باألنساب والمثالب حاضر 

الجواب لو الجوابات المسكتة في مقامات مع معاوية، توفي في إمارة معاوية، روى عنو ولده 
 محمد والحسن البصري.)ط جا(.

ياسر أبو اليقضاف، القائل فيو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم الطيب المطيب، وقاؿ  عمار بن
جلدة بين عيني، وأنفي محب أمير المؤمنين وصاحبو، شهد الجمل وصفين، وبها قتل سنة سبع 
وثبلثين، روى عنو ابنو محمد وأبو الطفيل، وىو أحد السابقين المعذبين في اهلل، شهد مشاىد 

 هلل عليو وآلو وسلم كلها مجمع على جبللتو رضي اهلل عنو.)مح ط ـ ش جا(.النبي صلى ا
عمر بن الخطاب العدوي، أسلم بعد خروج مهاجرة الحبشة، وشهد المشاىد كلها، بويع 
صبيحة وفاة أبي بكر، وقتل سنة ثبلث وعشرين، روى عنو سويد بن غفلة وحميد بن عبد 

 الرحمن، وخلق.)مح نص ـ ط ش جا(.
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عمر بن أبي سلمة ربيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم نشأ في حجره، وشهد مع علي 
الجمل، ثم استعملو على فارس، وتوفي سنة ثماف وثبلثين، روى عنو عطاء وولده محمد.)ط 

 ش(
عمرو بن تغلب، يقاؿ الجواثي، أو النمري لو صحبة روى عنو الحسن، والحكم بن 



 األعرج.)ش(.
حريث المخزومي، أبو سعيد الكوفي صحابي وعنو ابنو جعفر والحسن العدوي، توفي عمرو بن 

 سنة خمس وثمانين.)ف(.
عمرو بن الحارث الخزاعي المصطلقي، ختن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، لو رواية عنو 

صلى الّلو عليو وآلو وسلم، وعن ابن مسعود، وعنو السبيعي وغيره، بقي إلى بعد 
 ين.)مح ط(.الخمس

عمرو بن حـز األنصاري، شهد الخندؽ، وولي نجراف، وبعث النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
معو بكتاب فيو الفرائض والسنن والصدقات والجروح والديات، وىو كتاب مشهور، روى عنو 

ولده محمد، وتوفي سنة إحدى وخمسين، وكاف في حزب القاسطين يـو صفين والمحاربين آلؿ 
 ب العالمين.)ـ ؽ(.رسوؿ ر 

عمرو بن الحمق الخزاعي، ىاجر بعد الحديبية، وشهد مع أمير المؤمنين مشاىده، وكاف من 
خلص أصحابو، قتلو عبد الرحمن بن عثماف الثقفي بالموصل سنة إحدى وخمسين وبعث برأسو 

 إلى معاوية، روى عنو أبو عامر الحضرمي.)ط(.
 ن حمص وبها توفي، حديثو في الشاميين.)ؽ(.عمرو بن عنبسة السلمي، أسلم قديماً، سك

عمرو بن عوؼ المزني قديم اإلسبلـ وأحد البكائين الذين ذكرىم اهلل، روى عنو ابن عبد اهلل 
 والمسور بن مخرمة، توفي في آخر إمارة معاوية بالمدينة.)ـ ش(.

ه عبد عمرو بن الفعوا الخزاعي ذكره في الكاشف واإلستيعاب أف لو صحبة، روى عنو ولد
 اهلل.)ط(.

عمرو بن كعب اليماني، يقاؿ أنَّو جد مصرؼ، وجـز بو في الخبلصة، وقيل: صخر بن عمرو، 
 وقيل كعب بن عمرو، ولو حديث في مسح الرأس )مح ـ(.

عمراف بن حصين الخزاعي، أسلم عاـ خيبر، روى انو كاف ممن يفضل علياً سكن البصرة وبها 
الحسن وأبو نصرة، وابو رجاء، وعبداهلل بن برده )مح ـ ط  توفي سنة اثنتين وخمسين، روى عنو

 ش(.
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عوؼ بن مالك األشجعي، أوؿ مشاىده خيبر، وكانت معو راية أشجع يـو الفتح سكن دمشق، 
 وبها توفي سنة ثبلث وسبعين روى عنو جماعة منهم يزيد بن األصم.

قتل يـو اليرموؾ أو اليمامة، سنة  عياش بن ربيعة المخزومي، أسلم قديماً وىاجر الهجرتين،



 خمس عشرة.)ـ(.
عياض بن حمار، أو ابن أبي حمار المجاشعي التميمي، كاف صديقاً لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم قبل اإلسبلـ لو خمسة أحاديث، روى عنو مطرؼ والحسن وغيرىما.)ش(.
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 حرؼ الغين المعجمة
بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، توفي في غيبلف بن معيب، ويقاؿ غيبلف 

 آخر إمارة عمر.)ـ(.
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 حرؼ الفاء
 فارض النهدي، أسلم بعد ىوازف، روى عنو ولده المنتجع.)ط(.

فضالة بن عبيد األوسي، شهد أحداً وما بعدىا، سكن دمشق، وولي القضاء فيها لمعاوية أياـ 
،  توفي سنة ثماف، أو ثبلث وخمسين بدمشق.)ش ح ؽ(. صفين، ثم أمره بغزو الرـو

الفضل بن العباس الهاشمي، شهد الفتح، وأردفو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في حجة 
الوداع، توفي في طاعوف عمواس، وقيل غير ذلك، روى عنو ربيعة بن الحارث، وابن عباس، 

 وجابر بن عبد اهلل.)مح ش ـ ؽ(.
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 حرؼ القاؼ
 يصة بن المخارؽ، صحابي لو ستة أحاديث، روى لو كنانة بن نعيم وغيره )ط(.قب

 قتادة بن ملحاف القيسي نزؿ البصرة، روى عنو ولده عبد الملك ويزيد بن الشخير.)ـ(.
قدامة بن مضعوف الجمحي، شهد بدراً مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسائر المشاىد، 

 ، ثم حده، توفي سنة ست وثبلثين.)ىػ(.وشرب الخمر في أياـ عمر متأوالً 
قيس بن سعد بن عبادة، صاحب شرطة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من ذوي الرأي وألدىا 

والتقدـ، شهد مشاىد أمير المؤمنين كلها، وكاف من كبار شيعتو وأنصاره، لو المقامات 



 المشهورة، توفي رحمو اهلل سنة ستين، أو تسع وستين )ش(.
ن عاصم بن سناف التميمي، وفد على النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم سنة تسع، أحد قيس ب

 حكماء العرب، نزؿ البصرة، وبها توفي، روى عنو الحسن وخليفة واألحنف.)شريف ؿ(.
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 حرؼ الكاؼ
كثير بن السائب، عن ابني قريضة وعنو عمارة من خزيمة، وكذى في الكاشف والخبلصة، 

ائي والمؤيد باهلل، وقاؿ في التقريب، وىم من جعلو صحابياً وعداده في التابعين، خرج لو النس
 وىو مقبوؿ من الرابعة.)ـ(.

كعب بن عجرة القضاعي األنصاري، حلفاً، تأخر إسبلمو، شهد بيعة الرضواف، روى عنو 
الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن سيرين وغيرىم، توفي سنة إحدى أو اثنتين، أو ثبلث 

 سين.)مح ـ ط ش(.وخم
كعب بن عمرو األنصاري أبو اليسر عقبي بدري جليل، شهد صفين مع الوصي، روى عنو ابنو 

 عمار وغيره، توفي سنة خمس وخمسين بالمدينة.)محيط(.
كعب بن مالك الخزرجي، أحد الثبلثة الذين تاب اهلل عليهم، شهد العقبة والمشاىد كلها، خلى 

 وفي بالمدينة سنة خمسين.)مح ـ ش(.بدر، وتبوؾ، روى عنو بنوه، ت
كعب بن مرة، أو مرة بن كعب البهزي، صحابي نزؿ األردف، روى عنو جماعة من أىل الشاـ، 

 توفي سنة تسع، أو سبع وخمسين.)ش(.

(1/43) 

 

 حرؼ البلـ
لقيط بن عامر العقيلي، صحابي مشهور، روى عنو ولده عاصم وإسماعيل بن سميع عداده في 

 مح ـ(.أىل الطائف.)

(1/44) 

 



 حرؼ الميم
مالك بن الحويرث الليثي، سكن البصرة، ومات بها سنة أربعة وتسعين، روى لو ولده الحسن 

 وغيره.)محيط(.
مالك بن ربيعة األنصاري، أبو أسيد شهد مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم المشاىد كلها، 

 تين.)ط(.روى عنو ابناه وعلي بن عبيد، توفي سنة ثبلثين، وقيل س
محجن بن أبي محجن، قاؿ في الكاشف صحابي لو حديث من صلى، ثم حضر جماعة ال 

 غيره.)مح ط(.
محمد بن عبد اهلل بن جحش، ولد قبل الهجرة بخمس سنين، لو صحبة ورواية ىاجر مع أبيو 

 الحبشة، ثم قدـ المدينة قبل النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم مع عمتو.)ط(.
ألوسي، شهد بدراً وما بعدىا، خذؿ أمير المؤمنين، فيمن خذلو مع ترجيحو محمد بن مسلمة ا

لجانبو، واهلل أعلم، روى عنو سهل بن أبي حثمة، وعروة األعرج، توفي سنة ثبلث وأربعين، 
 وقاؿ بن المديني سنة سبع وسبعين.)مح ط ـ(.

ماعاً وجـز بو في محمود بن لبيد األنصاري من أوالد الصحابة، قرر البخاري أف لو صحبة وس
التقريب واألستيعاب، يروي عنو عاصم بن محمد، وقتادة، وقاال كاف من الفقهاء الثقات، توفي 

 سنة ست وتسعين.)ش ـ في أماليو(
مزيدة العبدي لو صحبة، ورواية، وروى عن علي عليو السبلـ وعنو حفيده، وابن أبي ليلى أخرج 

 لو البخاري في التاريخ والترمذي.)مح(.
مستورد بن شداد الفهري نزؿ الكوفة، ثم سكن مصرًا، يقاؿ كاف غبلماً يـو وفات رسوؿ اهلل ال

، وأبو عبد الرحمن  صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولكنو سمع ووعا، روى عنو قيس بن حاـز
الحبلي، توفي سنة خمس وأربعين، ووقع في شرح التجريد المستورد بن سناف والصواب ابن 

 شداد. )ـ ش جا(.
سلمة بن مخلد األنصاري، ولد مقدـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم المدينة واله معاوية م

 مصرًا، وأفريقية سنة خمسين، روى عنو علي بن رباح وغيره، توفي سنة اثنتين وخمسين. )ش(.

(1/45) 

 

وسمع  اْلُمَسوِّر بن مخرمة الزىري، توفي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو ابن ثماف سنين،
من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وحفظ عنو وروى عن خالو عبد الرحمن، وُعمر، وعنو ولده 
عبد اهلل وغيره وقد عده بعضهم في مبغضي أمير المؤمنين، بل حقق ذلك اإلماـ شرؼ الدين 



د وغيره من علمائنا، بل ذكر الذىبي في النببلء شيئاً مما يقدح في دينو فرضاً عن عدالتو، وق
عد األماـ شرؼ الدين حديثو في استئذاف بني المغيرة للوصي من موضوعاتو قتل في حصار 

 ابن الزبير مستهل سنة أربع وستين. )ـ ش(.
المطلب بن ابي وداعة السهمي من مسلمة الفتح، نزؿ الكوفة، ثم نزؿ المدينة وبها توفي، روى 

 عنو بنوه وغيرىم.)ـ(.
البصرة، وقيل مصرًا، روى عنو سهل، بقي إلى إمارة عبد  معاذ بن أنس الجهني، صحابي نزؿ

 الملك.)ط(.
معاذ بن جبل األنصاري من أعياف الصحابة شهد العقبة األخيرة، وبدراً وما بعدىا وبعثو النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى اليمن معلماً، توفي في طاعوف عمواس، سنة ثمانية عشر، روى 
 رحمن بن غنم وغيرىم.)مح ـ نص ط ش جا ؽ(.عنو أبو الطفيل، وعبد ال

معاوية بن الحكم السلمي صحابي كاف يسكن المدينة، وعداده في أىل الحجاز، روى عنو ابنو  
 كثير وعطاء، توفي سنة سبع عشرة ومائة، قالو مالك.)ـ(.

 معاوية بن أبي سفياف األموي، استسلم يـو الفتح، كاف أمير المؤمنين يقوؿ فيو وفي أصحابو
واهلل ما أسلموا، ولكن استسلموا الخبر ما زاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يتألفو ىو وأبيو، 

ثم قاتل علياً واردأ عماراً وجماعة من الصحابة وألوؼ من سائر المسلمين، وسم الحسن 
 السبط وابتز أمر األمة، توفي في رجب سنة ستين، قاؿ المنصور باهلل في حديقة الحكمة، وإنما
قبلنا الرواية عنو؛ ألنها في حاؿ سترة، قبل انكشاؼ أمره إلى أف قاؿ: وألف الحديث مما يتعلق 

بالوعظ والتخويف وقاؿ المؤيد باهلل معاوية عندنا ال يعمل بحديثو لسقوط عدالتو.)مح ط ش 
 ؿ(.

(1/46) 

 

بها توفي في ، و ’معقل بن يسار المزني من مشاىير الصحابة، وشهد بيعة الرضواف نزؿ البصرة
 آخر إمارة معاوية، روى عنو الحسن وغيره.)مح ط ش(.

المغيرة بن شعبة الثقفي، كاف أمير المؤمنين يقوؿ فيو استسلم لسوءة فعلها شهد عليو أبو بكرة 
وأصحابو بالزنا، قاؿ علي عليو السبلـ: لو تمكنت منو لرجمتو بأحجاره لحق بمعاوية وواله 

 إلى بيعة يزيد، توفي سنة خمسين ال رحمو اهلل.)مح ـ(.الكوفة لما افتتحها، ودعى 
المقداد بن األسود نسب إليو؛ ألنَّو كاف في حجره وإال فاسم أبيو عمرو بن ثعلبة من السابقين 

األولين، ىاجر الهجرتين،وشهد بدراً وما بعدىا، ولو مناقب كثيرة، روى عنو عطاء وابن أبي ليلى 



 ين.)مح ـ ط(.وغيرىما، توفي سنة ثبلث وثبلث
المقداـ بن معدى كرب أحد أعياف الصحابة الوافدين على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
نزؿ الشاـ، وبها توفي سنة سبع وثمانين، روى عنو الشعبي، وخالد بن معداف، ووقع في العلـو 

معدي كرب، روى عنو خالد بن معداف، والصواب المقداـ بن معدي كرب كما في شرح 
 لتجريد والكاشف واإلستيعاب. )مح ط ـ ش(.ا

المقداـ روى عنو الحسن روايتو عن عبادة صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى بعيره 
 من المغنم، ولعلو األوؿ.)ـ(.

(1/47) 

 

 حرؼ النوف
 نبيشة الهذلي صحابي عنو أـ عاصم وأبو المليح الهذلي.)ش(.

د على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة، كاف من أحزاب معاوية النعماف بن بشير األنصاري، ول
يـو صفين، ثم غزى بعض أطراؼ أمير المؤمنين، ثم واله معاوية الكوفة، ثم حمص، وأقره يزيد 

عليها، وبقى بها إلى أف قتل في آخر سنة أربع وستين، وكاف بعض أىل الحديث ال يصحح 
 وسلم روى عنو جماعة.)مح ط ش ؼ ف(. سماعو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو

نعيم بن عبد اهلل النحاـ العدوي، أسلم قديماً وحبسو قومو عن الهجرة، وىاجر أياـ الحديبية 
وشهد ما بعدىا، قتل في أجنادين، سنة ثبلث عشرة، وقيل يـو اليرموؾ سنة خمس عشرة يروي 

 عنو نافع ومحمد بن إبراىيم التيمي، ولعلو مرسبًل. )ـ(.
يم بن ىزَّاؿ األسلمي عن أبيو وعنو ابنو يزيد اختلف في صحبتو، ذكره ابن حباف في نع

 الثقات.)مح(.
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أسلم بعد بدر وىاجر أياـ الخندؽ، وشهد الفتح وحنيناً 

والطائف فأعاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بثبلثة آالؼ رمح يـو حنين، فقاؿ لو 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: >كأني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقضف أصبلب رسو 

 المشركين< توفي سنة أربع عشرة، وقيل توفي سنة خمس عشرة، روى عنو ابن عباس.)ط(.

(1/48) 

 



 حرؼ الهاء
 ىزَّاؿ بن ذئاب بن بريد األسلمي، صحابي، روى عنو ولده نعيم )مح(.

ي الواقفي، أحد المتخلفين والمبلعن زوجتو خولة روى ذلك ابن ىبلؿ بن أمية األنصار 
 عباس.)ـ(.

(1/49) 

 

 حرؼ الواو
وابصو بن معبد بن مالك األسدي، صحابي وفد سنة تسع سكن الكوفة، وتحوؿ إلى الرقة وبها 

 مات، روى عنو الشعبي وغيره.)مح ش(.
لشاـ بقرب المقدس، ثم رحل إلى واثلة بن األسقع الليثي الكناني أوؿ مشاىده تبوؾ استوطن ا

البصرة، وكاف لو بها داراً توفي سنة خمس وثمانين، وكاف فارساً شجاعاً، روى عنو بناتو، 
 وجماعة.)مح ـ ط(.

وايل بن حجر الحضرمي الحميري، ولما أسلم استعملو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على 
ن إبراىيم عليو السبلـ أنَّو كاف يكتب قومو وحضر مع أمير المؤمنين صفين، وروى القاسم ب

بأسراره إلى معاوية. وىو أحد الشهود على حجر بن عدي، سكن الكوفة حتى مات أياـ معاوية 
 )مح ـ(.

الوليد رجل من أىل الشاـ، قاؿ خطب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعليو عبائَين 
 قطوانيتين، روى عنو حجاج بن فرافصة.)مح(.

(1/50) 

 

 حرؼ الياء
يعلي بن أمية، ويقاؿ ابن منية حليف قريش، شهد حنيناً والطائف، وتبوؾ واستعملو عثماف على 

صنعاء، وخرج مع عائشة يـو الجمل، وأعاف الزبير بأربع مائة ألف، وحمل سبعين من قريش، 
يل وحمل عائشة على جمل يقاؿ لو عسكرًا، كاف اشتراه بمأتي دينار، قتل مع علي بصفين، وق

غير ذلك، قاؿ فيو أمير المؤمنين: أسرع الناس إلى فتنة. وتكلم عليو النفس الزكية بما ال يقبل 
 حديثو مع ذلك، روى عنو ولده، صفواف. )مح ـ(.



(1/51) 

 

 فصل في الكنى
 حرؼ الهمزة

أبو أمامة صدى بن عجبلف الباىلي، سكن مصراً ثم حمص، وبو توفي سنة إحدى أو ست 
من المكثرين، روى عنو القاسم بن عبد الرحمن وشرحبيل بن مسلم وغيرىما. وثمانين، وكاف 

 )مح ـ ط ش جا ف(.
أبو أوفاء األسلمي علقمو بن خالد، كاف من أصحاب الشجرة، روى عنو ابنو عبد اهلل وإبراىيم 

 السكسكي.) ط ش(.
النبي صلى اهلل أبو أيوب األنصاري، صاحب المناقب شهد بدراً والعقبة، وما بعدىا، ولما قدـ 

عليو وآلو وسلم، نزؿ عليو وأقاـ عنده شهرًا، حتى بنا مسجده ومساكنو، شهد مع أمير 
المؤمنين حروبو كلها، وواله المدينة، روى عنو عطاء بن يزيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، 

 وغيرىما.)مح ـ ط(.

(1/52) 

 

 حرؼ الباء
قيل عبد اهلل، كاف من أكابر الصحابة، وفضبلئهم، أبو بردة بن نيَّار، اسمو ىاني، وقيل مالك، و 

شهد العقبة وأحداً وما بعدىا، وشهد مع علي حروبو كلها، روى عنو جابر وولده عبداهلل، توفي 
 سنة إحدى وأربعين، وقيل سنة ستين.)ط(.

ا أبو برزة األسلمي نضره، أسلم قديماً وشهد خيبراً وما بعدىا، ونزؿ البصرة، وكاف عند يزيد لم
جيء برأس الحسين، فقاؿ أما إنك تجيء يـو القيامة وابن زياد شفيعك وشفيع ىذا محمد 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، توفي سنة خمس وستين بخراساف، وقيل غير ذلك، روى عنو أبو 
 عثماف النهدي وغيره.)نص ط(.

 اني.)ـ(.أبو بصرة جميل سكن الحجاز، ثم نزؿ مصراً لو صحبو روى عنو أبو تميم الجيش
أبو بكر بن أبي قحافة صاحب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الغار شهد بدراً واحدًا 

والحديبية وابتز األمر يـو السقيفة، وأمره إلى اهلل تعالى، توفي في جماد سنة ثبلث عشرة، روى 
 عنو سويد بن غفلة وغيره.)مح ـ ط ش(.

وي المزايا من الصحابة، نزؿ البصرة وشهد أبو بكرة، نفيع أسلم يـو الطائف، وكاف من ذ



الجمل، ولم يقاتل وقيل كاف مريضاً وعاتبة أمير المؤمنين لما زاره روى عنو أوالده وغيرىم، 
 توفي سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.)ـ ط ش(.

(1/53) 

 

 حرؼ الثاء المثلثة
ـ وبها توفي سنة أبو ثعلبة الخشني، لم يختلف في صحبتو بايع تحت الشجرة، ثم نزؿ الشا

خمس وسبعين، وقيل في إمارة معاوية، روى عنو ابن المسيب، ومكحوؿ وأبو إدريس.)مح ـ 
 ش(.

(1/54) 

 

 حرؼ الجيم
أبو جحيفة ػ مصغرًا ػ السَّوائي وىب بن عبد اهلل صحابي صغير، توفى النبي صلى اهلل عليو وآلو 

مؤل بطنو منذ قاؿ لو رسوؿ اهلل صلى وسلم ولم يبلغ الحلم، ولكنو سمع منو، وروى عنو ولم ي
اهلل عليو وآلو وسلم: >أكثر الناس ِشَبعاً أطولهم جوعاً يـو القيامة، وكاف على يكرمو، ويقوؿ: 

وىب الخير جعلو على بيت الماؿ، وشهد مشاىده كلها، نزؿ الكوفة، وبها توفي سنة أربع 
 ب(.وسبعين، روى عنو جماعة، وروى عن علي والبراء. )مح ـ ط ق

أبو جرى الهجيمي، اسمو سليم بن جابر الهجيمي، وعده أبو جعفر الطبري أيضاً نزؿ البصرة، 
 وحديثو عندىم، روى عنو أبو تميمة.)ط(.

أبو الجهم بن صخير، أو ابن ىشاـ صحابي خاطب فاطمة بنت قيس، وقيل صاحب 
 الكسا.)مح(.

(1/55) 

 

 حرؼ الحاء
في اسمو، روى عنو ابنو قيس، قتل مع علي يـو  أبو حاـز األحمسي، أو البجلي، اختلف

 صفين.



أبو حميد الساعدي الجليل المدني، شهد أحداً وما بعدىا، عاش إلى سنة ستين ، روى عنو 
 عباس بن سهل وغيره.)ـ(.

(1/56) 

 

 حرؼ الخاء المعجمة
ي أبو خبلد عبد الرحمن األنصاري، ويقاؿ المكسري ذكره الشريف الجرجاني، وابن منده ف

 الصحابة.)جا(.
 أبو خراش األسلمي لو صحبة، روى عنو أنس في الهجراف.)ش(.

(1/57) 

 

 حرؼ الداؿ المهملة
أبو الدرداء عويمر بن مالك األنصاري، أسلم عقيب بدر، وكاف من متألهي الصحابة، ولي 

د القضاء بدمشق لعثماف، توفي سنة اثنتين وثبلثين في إمارة عثماف وىو الذي صححو ابن عب
البر، روى عنو الحسن وغيره، وكاف يقوؿ العلماء ثبلثة واحد بالشاـ وواحد بالعراؽ وواحد 
بالمدينة، فالذي بالشاـ يسأؿ الذي بالعراؽ والذي بالعراؽ يسأؿ الذي بالمدينة، فقيل لو: 

 فأراد نفسو وابن مسعود وأمير المؤمنين، أو كما قاؿ.)مح ـ ط جا ؽ ؿ(.

(1/58) 

 

 معجمةحرؼ الذاؿ ال
أبو ذر الغفاري جندب بن جناده، أسلم قديماً وتأخرت ىجرتو لبعد بدر وال ـز النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم حياتو كاف قواالً بالحق آمراً بالمعروؼ ناٍه عن المنكر نفاه عثماف لذلك، قاؿ 

هجة من فيو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: >ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء اصدؽ ل
أبي ذر< وقاؿ على عليو السبلـ وعاء مليء علماً، توفي منفياً سنة اثنتين وثبلثين، روى عنو 

 ابن أبي ليلى وغيره.) مح نص ـ ط ش جا ؽ ؿ ف(.

(1/59) 



 

 حرؼ الراء
أبو رافع مولى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم زوجو موالتو سلمى، فولدت لو عبيد اهلل، 

شهد أحداً والخندؽ وما بعدىما، روى عن علي عليو السبلـ وحذيفة وعنو ولده أسلم قبل بدر و 
عبيد اهلل وزين العابدين وغيرىما، توفي في خبلفة أمير المؤمنين، قاؿ ابن عبد البر: وىو 

 الصواب إنشاء اهلل.)مح ط ـ ش(.

(1/60) 

 

 حرؼ السين المهملة
 بن رافع، وقاؿ في الخبلصة والكاشف أبو سعد أو سعيد الساعدي لو صحبة، وعنو عبد اهلل

 مجهوؿ، ولم يذكره ابن عبد البر.)مح(.
أبو سعيد الخدري من فضبلء الصحابة والمكثرين محالفاً للصبر غزا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم اثنتى عسرة غزوة أولها الخندؽ، واستصغر يـو بدر، ولم يكن أفقو منو، وشهد 
ج، وروى حديثاً فيهم، روى عنو الحسن والعطاء، وخلق. )مح نص ـ ط مع علي حرب الخوار 

 ش جا ؿ(.
 أبو سفياف عنو حديث في الغيبة، روى عنو األعمش. )جا(.

أبو سيارة الثقفي المتعي ذكره في الصحابة جماعة عنو سليماف بن موسى حديث العسل فقط، 
 يعد في الشاميين. )مح(.

(1/61) 

 

 حرؼ الشين
 الصواب شداد بحذؼ أبو.)ط(.أبو شداد، و 

(1/62) 

 



 حرؼ الطاء المهملة
أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري، شهد بدراً والعقبة، وما بعدىا، وىو الذي أمره عمر بضرب 
أعناؽ أىل الشورى أف لم يصلحوا على الكيفية التي أمر بها روى عنو ابناه محمد وعبد اهلل، 

 (.وتوفي سنة إحدى أو أربع وثبلثين.)ـ ط

(1/63) 

 

 حرؼ العين المهملة
أبو العاص بن الربيع، ختن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم على ابنتو زينب، أسلم بعد بدر، 

وكاف مع علي في الدار يـو بويع ألبي بكر، ثم خرج معو وواله في اليمن، وقيل مات سنة اثنتى 
 عشرة، واهلل أعلم. )مح(.

داهلل، أسلم قديماً وىاجر وشهد بدراً وما بعدىا، وكاف أوؿ أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبي
مبايع البي بكر، توفي سنة ثماني عشرة بطاعوف عمواس، روى عنو ابن المنكدر، وأبو مسلم 

 الخوالني وخصيف وغيرىم.)مح نص ط ش جا(.
أبو عمرو حفص بن المغيرة، وقيل أحمد وقيل غير ذلك صحح. بعض العلماء بقاه إلى زمن 

 ، روى عنو حفيده عبد ]الحميد[ بن عبد اهلل بن أبي عمرو. )ـ(.عمر

(1/64) 

 

 حرؼ القاؼ
أبو قتادة األنصاري، شهد أحداً فما بعدىا، وكاف من خواص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم روى يزيد بن عبد اهلل والشعبي أنَّو توفي في خبلفة علي وصلى عليو وكبر سبعاً وكاف 

د مع علي مشاىده كلها، روى عنو ابنو عبد اهلل وعمر وابن سليم، وغيرىما. )مح ـ بدرياً، وشه
 ط ش جا(.

أبو قتادة العدوي، قيل لو صحبو، وقاؿ في الخبلصة تابعي وثقو ابن معين احتج بو مسلم وأبو 
 داود والنسائي، روى عن عمر وعمراف، وعنو حميد بن ىبلؿ، وإسحاؽ بن سويد.)ط(.

رة لو صحبو وكساه النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم برنساً، وكاف ينادي ولده أبو قرفاصة حيد
وىو في ببلد الرـو غازياً من عسقبلف إذا أصبح بأعلى صوتو يا قرفاصو الصبلة فيجيبو لبيك، 

 روى عنو محمد بن عامر. )ش(.



(1/65) 

 

 حرؼ الكاؼ
لحجاج، روى عنو أبو أبو كاىل األحمسي لو صحبة يعد في الكوفيين، مات في زمن ا

 معاذ.)ط(.

(1/66) 

 

 حرؼ البلـ
أبو لبابة بن عبد المنذر األنصاري أوؿ مشاىده بدر، وكاف ىو وعلي زميلي رسوؿ اهلل )ص( 

على بعير وأحد النقباء ليلة العقبة، توفي أوؿ خبلفة الوصي، روى عنو أوالده وسلماف األعرج، 
 وعده.)مح ط ف(.

 صاري األشهلي، روى عنو ولده عبد الرحمن )مح(.أبو لثبية، عبد اهلل األن
أبو ليلى ببلؿ أو داود األنصاري، شهد أحداً فما بعدىا، وحضر مع علي مشاىده، وقتل 

 بصفين،روى عو ولده عبد الرحمن.)نص ش(.

(1/67) 

 

 حرؼ الميم
ف أبو مالك األشعري صحابي، روى عنو عبد الرحمن بن غنم، وأبو سبلـ محطوؿ، توفي بطاعو 

 عمواس.)ش(
 أبو المحبر، عنو خليد الفراء َعدَّة في الصحابة وال أعرؼ لو خبرًا. )مح ط(.

أبو محذورة المؤذف الجمحي أسلم منصرؼ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم من حنين وعلمو 
األذاف وأمره أف يؤذف بمكة، روى عنو عبد الملك وعبد العزيز بن رفيع وغيرىما، توفي سنة 

 ين.)ـ علوي(.سبع وخمس
أبو مسعود األنصاري، قيل شهد بدرًا، وقيل غير ذلك، سكن الكوفة وىو معدود من مبغضي 

أمير المؤمنين روى عنو إبراىيم النخعي وخلق، توفي سنة أربعين أو إحدى أو اثنتين وأربعين. )ـ 
 ط ؽ(.



غيرىما، قاؿ في أبو مسعود الزرقي عن علي وعمر وعثماف، وعنو نافع بن جبير، وأبو الزناد و 
الخبلصة الصواب مسعود بن الحكم الزرقي، ولد على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

وسلم، وكاف من علماء التابعين وثقاتهم احتج بو مسلم واألربعة وثقو أيضاً الواقدي وابن حباف. 
 )ش(.

لو النبي صلى اهلل أبو موسى األشعري عبد اهلل بن قيس ىاجر الحبشة، وقدـ مع الطيار، واستعم
عليو وآلو وسلم على زبيد، وعدف وساحل اليمن، أحد الحكمين، وخديعة عمرو لو مشهورة  
كاف أمير المؤمنين يلعنو في القنوت ومعاوية وعمرًا، وروى الناصر بسنده إلى عمار أنَّو قاؿ 

ؿ توفي سنة ألبي موسى: اشهد لقد كذبت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، أو كما قا
 اثنتين، أو أربع وأربعين.)مح ـ ط ؿ(.

(1/68) 

 

 حرؼ الهاء
أبو ىريرة الدوسي، أسلم عاـ خيبر، وكاف من أىل الصفة والمكثرين عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم، قاؿ المنصور باهلل على غفلة كانت فيو َضَربو عمر بالدرة، وقاؿ أحرابك اف 

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وفي إمبلء النقيب أبي جعفر، عن علي ال تكوف كاذباً على رسوؿ 
أجد أحداً أكذب على رسوؿ اهلل من ىذا الدوسي، لحق بمعاوية ودخل معو الكوفة وأساء 

القوؿ في أمير المؤمنين، وفي مسند أبي داود الطيالسي أف عائشة أنكرت عليو رواية حديث 
نحو ذلك، وصرح الجاحظ بكذبو، وروى عن ابن عباس رواه وكذلك ابن قتيبة روى عنها 

وعائشة أنهما أنكرا عليو حديث اإلستيقاض واله معاوية المدينة، توفي سنة سبع أو تسع 
وخمسين، وقد أكثرت في تقريضو الحشويو كالشوكاني وغيره، وروى لو في البخاري حديثاً عنو 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم،  صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلما قيل لو أنت سمعتو من
قاؿ: ال بل من كيسي بعد أف حكاه عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، روى عنو خلق كثير، 

قيل ثماف مائة، فإف قلت: فما وجو رواية اإلئمة عنو وعن أضرابو؟ قلت: أما اإلئمة السابقوف 
ايتهم عنهم احتجاجاً للمذىب بما يقبلو فلم يرووا عنهم شيئاً في األحكاـ وأما المتأخروف فرو 

 الخصم، واهلل أعلم )مح ـ ط ش جا ؿ ؽ ف(.
أبو الهيثم بن التيهاف أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدراً وما بعدىا وأدرؾ صفين عند األكثر، 

 وقاؿ أبو نعيم وغيره وبها قتل مع علي عليهم السبلـ.

(1/69) 



 

 حرؼ الواو
ف بن سلمة، صحابي لو رواية عن ابن مسعود، وعنو وائل بن علقمة، أبو وائل األسدي، سفيا

 وسمعاف.)ـ(.

(1/70) 

 

 فصل في المبهمات
أبو الدىما، روى عن رجل بدوي، وعنو حميد بن ىبلؿ )ط( أبو ذر عن أعرابي كلمو الضب 

 وعنو سالم التيمي.)ط(.
اؿ ايكم يقرأ ىذه الصحيفة، أبو العلى بن يزيد بن الشخير، قاؿ كنا مع مطرؼ فجاء أعرابي فق

 فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كتبها لي الخ.)ط(.
 أبو عمير عن عمومة لو كانوا عند النبي في رمضاف.)ش(.

 ابن عجره، عنو ابن عباس وىو كعب بن عجرة.)ط(.
زاـ بنو مدلج، حي من األنصار بنوا فهم أو فهر وعنو المستورد.... الرجل الذي صلى وحده ح

 بن ملحاف خاؿ أنس. )مح(.

(1/71) 

 

 كتاب الصحابيات
 حرؼ الهمزة

أسماء بنت أبي بكر، كانت من قدماء اإلسبلـ والهجرة، شهدت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم كثيراً من المشاىد، ماتت بعد قتل ولدىابثبلث سنة ثبلث وسبعين، روى عنها 

 ولداىا وابن عباس وغيرىم.)ـ(.
اء بنت عميس الخثعمية، أسلمت مع زوجها جعفر، وىاجرت الهجرتين، روى عنها أوالدىا أسم

 عبد اهلل وعوناً ومحمد وعمر ابن الخطاب، وماتت بعد علي عليو السبلـ.)مح ـ ط ش(.
أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية، رسولة من ورائها من النساء إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 ى عنها مجاىد، وشهر بن حوشب.)ـ(.عليو وآلو وسلم، رو 



(1/72) 

 

 حرؼ الباء
 بريرة، موالة عائشة صحابية روى عنها ابن عباس وعروة وغيرىما. )مح(.

 بسرة بنت صفواف مهاجرية، روى عنها مرواف وغيره، لها حديث مس الذكر ال غير. )ـ(.

(1/73) 

 

 حرؼ الجيم
آلو وسلم أـ المؤمنين، توفيت سنة ست جويرية بنت الحارث، زوج النبي صلى اهلل عليو و 

 وخمسين.)ـ(.

(1/74) 

 

 حرؼ الحاء المهملة
 حبيبة بنت سهل األنصارية التي اختلعت من ثابت بن قيس، روت عنها عمرة وغيرىا )مح(.
حفصة بنت عمر أـ المؤمنين، قد كاف أرادات الخروج مع عائشة فمنعها آخوىا عبد اهلل، 

 مح ش(.توفيت سنة خمس وأربعين. )
 حمنة بنت جحش التي كانت تستحاض، عنها ولدىا محمد بن طلحة. )مح(.

(1/75) 

 

 حرؼ الخاء
 خولة بنت ثعلبة زوجة أوس المجادلة، روى عنها أبو العالية )مح(.

 خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، روى عنها الربيع بن مالك وغيره. )ط(.

(1/76) 

 



 حرؼ الداؿ المهملة
 هب، لها رواية وصحبة عنها علي عليو السبلـ، وزوجها عبد اهلل بن عمير.)ش(.درة بنت أبي ل

(1/77) 

 

 حرؼ الراء
الربيع بنت معوذ بن عفرا ىي من أىل بيعة الرضواف، روى عنها ابن عباس، وابن عمر 

 وغيرىما.)مح ـ ش(.

(1/78) 

 

 حرؼ الزاي
صلى اهلل عليو وآلو وسلم توفيت  زينب بنت جحش أـ المؤمنين التي أنكحها رب العزة من نبيو

 سنة عشرين.)مح ـ(.
زينب بنت أـ سلمة ربيبت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، كانت فقيهة عاقلة لها رواية 

 عن أمها، روى عنها أبو سلمة عبدالرحمن وغيره، توفيت سنة ثبلث وسبعين.)مح ـ(.

(1/79) 

 

 حرؼ السين المهملة
المزنية صحابية عن زوجها طلحة وعمر، وعنها ولدىا يحيى  سعدى بنت عوؼ بن خارجة

 والهيثم مولى سعد.)ش(.
سودة بنت زمعة أـ المؤمنين. روى عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الّلو األنصاري، توفيت سنة 

 خمس وخمسين )ىػ ـ(.
ى سودة بنت مشرح، قيل كانت قابلة لفاطمة لما ولدت الحسن، صحابية، ولها عن النبي صل

 اهلل عليو وآلو وسلم روية. )ط(.
 سهلة بنت سهيل، ىاجرت الحبشة لها رواية، روت عنها عائشة.)ىػ(.

(1/80) 



 

 حرؼ الصاد
 صفية بنت حيي اإلسرائيلية أـ المؤمنين، توفيت سنة خمسين.)ف ىػ مح ط(.

 )ش(.الصماء بنت بشر المازنية صحابية، روت عن عائشة وعنها ولد أخيها عبد اهلل بن قيس.

(1/81) 

 

 حرؼ العين
عائشة بنت أبي بكر التيمية زوج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأـ المؤمنين، توفي النبي 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىي بنت ثماني عشرة سنة وفيها ورد أيتكن تنبحها كبلب الحوأب 
مير المؤمنين، فلما بلغت بمهملة وفي رواية إياؾ أف تكونينها يا حميراء، ثم أنها خرجت لقتاؿ أ

الحوأب نبحتها كبلبها، فقالت: ردوني ردوني ، فلفق لها عبد اهلل بن الزبير جماعة شهدوا لها 
أنها الجوأب ػ بالجيم ػ، وكانت أوؿ كذبة في اإلسبلـ، ثم كاف ما كاف بالبصرة، قاؿ المنصور 

ى أمير المؤمنين، ولها فيو كبلـ باهلل وغيره من أئمتنا وشيعتهم إنها ثبتت توبتها عن الخروج عل
عجيب قالتو للكوفيات ذكره في أنوار اليقين ونحوه في العقد الفريد لما بلغتها وفاتو ولم تزؿ 
بالمدينة حتى توفيت سنة ثماف وخمسين وىي من أصحاب األلوؼ في الحديث، روى عنها 

 القاسم وعروة وعبيد بن عمير وجماعة. )مح نص ـ ط ش ؿ ؽ(.
 وسجية لها حديث واحد، وعنها أـ الشعثاء، ولم أقف لها على خبر.)ش(.عصمة الع

(1/82) 

 

 حرؼ الفاء
 فاطمة بنت أبي حبيش األسدية مهاجرة، ىي التي استحيضت.)ـ(.

فاطمة بنت قيس أخت الضحاؾ من المهاجرات األوالت وىي التي أمرىا النبي صلى اهلل عليو 
روى عنها أبو بكر بن عبد اهلل، توفيت بعد  وآلو وسلم بنكاح أسامة، وكانت ذات عقل

 الخمسين.)مح ـ(.

(1/83) 

 



 حرؼ الكاؼ
 أـ كرز بإسكاف المهملة الكعبية صحابية لها أحاديث، وعنها ابن عباس وطاوس وعطاء. )ش(.

(1/84) 

 

 حرؼ الميم
 مسة أـ ُبسة األزدية عن أـ سلمة، وعنها كثير بن زياد. )مح ـ(.

لهبللية، زوج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أـ المؤمنين، روى عنها ابن ميمونة بنت الحارث ا
 عباس، وابن شداد، ويزيد األصم، توفيت سنة إحدى وخمسين.)ىػ مح ـ(.

ميمونة بنت سعد عن موالىا النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعنها أيوب بن خالد، ويزيد 
 الضبي.)ـ(.

(1/85) 

 

 حرؼ الهاء
 لها حديث نزوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم خيمة أـ معبد.)ط(. ىند بنت الجوف

(1/86) 

 

 حرؼ الياء
 يسيرة بنت ياسر صحابية مهاجرة روت عنها خميصة بنت ياسر.)ش(.

(1/87) 

 

 فصل في الكنى
أـ الدرداء الكبرى زوج أبي الدرداء صحابية ذات عقل ونسك، روى عنها جماعة توفيت في 

 ط(.إمارت عثماف.)ـ 
أـ الدرداء الصغرى، زوج أبي الدرداء من الثالثة، وكانت فقيهو عالمة لبيبة زاىدة، عن زوجها 



وسلماف، وعنها أبو الجعد وغيره بقيت إلى بعد الثمانين، وثقها صاحب التقريب واحتج بها 
 الستة.)مح(.

ي صورة دحية، أـ سلمة ىند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية أـ المؤمنين، رأت جبريل ف
وكانت عالمة عاقلة حافظة لحرمت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، نهت عائشة عن 

الخروج، وذكرت ما سمعتا من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في علي فلم ينجع محبة أحباء 
مر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ملتزمة لطاعة أمير المؤمنين ووالئو، روى عنها ولداىا ع

 وزينب، والشعبي، وجماعة، توفيت سنة اثنتين وستين، وقيل سنة تسع وخمسين.)مح ـ ط ش(.
أـ سليم األنصارية أـ أنس بن مالك، كانت من فاضبلت النساء، روت عنها حفصة بنت 

 سيرين، وابن أبي ليلى، توفيت في أمارة عثماف.)مح ط(.
 عليو وآلو وسلم وىي من كبار أـ عطية األنصارية الراوية لغسل بنت النبي صلى اهلل

 الصحابيات، روت عنها حفصة بنت سيرين وغيرىا، وعدادىا في البصريين.)مح ط ـ(.
 أـ العلى األنصارية صحابية، روى عنها عبد الملك ابن عمير. )ط(.

 أـ عمارة األنصارية، قاؿ ابن عبد البر حضرت بيعة العقبة وأُحدًا، وبيعة الرضواف عنها موالتها.
ـ الفضل لبابة بنت الحارث الهبللية أـ ولد العباس، أسلمت قديماً، وكانت من المستضعفين، أ

 توفيت في إمارة عثماف.)ط جا ش(.
 أـ كلثـو بنت عقبة بن أبي معيط صحابية روى عنها ميموف بن مهراف وغيره. )مح(.

ر لي أنَّو قبل أـ ىاني بنت أبي طالب شقيقة أمير المؤمنين أسلمت يـو الفتح، والذي يظه
ذلك، ولكن لم تهاجر، روى عنها ولدىا وغيره، وكاف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يوقرىا 

 بقيت إلى بعد الخمسين.)ـ ط(.
 أـ الوليد ابنت عمر األنصارية صحابية، روى عنها ولد أختها سالم بن عبد اهلل.)ط(.
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 فصل في المبهمات
 مالك القشيري )ـ( يونس عن جدتو اسمها أسماء.)ط(. أبو قبلبة عن رجل ىو أنس بن

 أبو ثقاؿ، حدثتني جدتي أنها سمعت أباىا ىي أسماء بنت سعيد بن عمر. )مح ـ(.
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 القسم الثاني
 وفيو كتاباف األوؿ في رجاؿ التابعين ومن بعدىم إلى أوؿ سنة خمس مائة
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 الكتاب األوؿ
 حرؼ الهمزة

 من اسمو أباف
( أباف بن إسحاؽ بن إسحاؽ المدني النحوي عن الصباح بن محمد، وعنو محمد ويعلى ابنا )ط

 عبيد وثقو العجلي وغيره احتج بو الترمذي.
( أباف بن تغلب أبو سعيد الكوفي أحد األئمة عن زيد بن علي والباقر والصادؽ وخلق من 4)

ف بن عمير، وعباد بن العواـ وخلق، خيار الشيعة الزيدية، وعنو اإلماـ يحيى بن عبد الّلو، وسي
وثقو أحمد ويحيى وأبو حاتم. وقاؿ الذىبي: صدوؽ، واحتج بو مسلم واألربعة، قاؿ ابن 

 منجويو: مات سنة إحدى وأربعين ومائة.
 )ش( أباف بن خالد الحنفي عن عبد اهلل بن يزيد، وعنو عبد الرحمن بن خالد الحنفي )ش(.

لمؤمن، روى عنو عبدالمؤمن، ولينو أبو الفتح األزدي، قاؿ أباف بن خالد الحنفي أخو عبدا
 الذىبي وىو متكلم في أبي الفتح.

)مح ـ( أباف بن صالح بن عمير أبو بكر القرسي التيمي عن أنس ومجاىد وعكرمة وعطاء وعنو 
إبراىيم بن طهماف وأبو إسحاؽ وعدة، وثقو ابن معين والعجلي، ويعقوب بن أبي شيبة، ووىَّم 

 خبلصة من ضعفو، قاؿ ابن سعد، ولد سنة ستين ومات بعسقبلف سنة خمس عشرة ومائة.في ال
)مح ـ جا( أباف ابن عثماف بن عفاف األموي، عن أبيو وزيد بن ثابت، وعنو زيد بن علي وأبو 
 الزناد وولده عبد الرحمن، وثقو العجلي واحتج بو مسلم واألربعة قيل مات سنة خمس ومائة.

اف األحمر، عن زرارة بن أعين وأبي بصير وعكرمة وعده، قاؿ الذىبي تكلم )ط( أباف بن عثم
 فيو ولم يترؾ بالكلية.

ؿ ف( أباف بن أبي عياش فيروز عن أنس وسعيد بن جبير والحسن ومجاىد وخلق، وعنو  5)
محمد بن فضيل وابن طهماف، وإسرائيل، وخلق كاف أباف من العباد الذي يسهر الليل بالقياـ 

لنهار بالصياـ، أكثر من رواية فضائل اآلؿ، فلذلك ضعف روى لو أبو داود، قاؿ موالنا ويطوي ا
وثقو المؤيد باهلل، توفي في حدود األربعين ومائة. )محيط( أباف ابن سعيد مولى الباقر عن زيد 

 بن علي، عن آبائو، وعنو ىشاـ بن محمد.
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شاىير، عده في الشافي من رجاؿ العدلية، عن )مح ـ( أباف بن يزيد العطار، أحد األثبات الم
الحسن ويحيى بن أبي كثير، وخلق وعنو محممد بن الفضيل، وخلق، قاؿ أحمد ثبت في جميع 

 المشائخ، وقاؿ ابن معين والنسائي، ثقة احتج بو الستة إالَّ ابن ماجة، توفي بعد الستين.
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 من اسمو إبراىيم
فر أبو القاسم، أو إسحاؽ الخزقي المقريء عن جعفر )ش ؽ( إبراىيم بن أحمد بن جع

الفريابي، وموسى بن عبيد اهلل بن خاقاف، وعنو ابو القاسم التنوخي وإبراىيم بن عمر البرمكي، 
قاؿ فهد، قاؿ الخطيب: كاف ثقة صالحاً، وقاؿ ابن فرات: كاف ثقة خيرًا فاضبًل، توفي في ذي 

 الحجة سنة أربع وسبعين وثبلثمائة.
 يط( إبراىيم بن أحمد، عن الحسن بن الحسن، وعنو محمد بن علي بن خلف.)مح

)ش( إبراىيم بن بشر بن الصيرفي المعروؼ بصباف أبو إسحاؽ، عن عبد اهلل بن سليماف بن 
 األشعث، وعنو أبو بشراف محمد بن عبد الملك.

مد الصفار )مناقب محيط( إبراىيم بن أحمد بن محمد الطبري، عن أبي علي إسماعيل بن مح
 وعبيد اهلل بن إبراىيم وعلي بن الحسن األصفهاني، وعنو علي بن أحمد بن المظفر وغيره.

)ش( إبراىيم بن أدىم الزاىد، عن الباقر وغيره، وعنو خادمو إبراىيم بشار، وعبدالعزيز بن أبي 
 السائب، وخلق، احتج بو الترمذي، توفي سنة اثنتين وستين.

اؽ الصواؼ الدباج، عن أحمد الزبيري وغيره وعنو أحمد بن يحيى )محيط ف( إبراىيم بن إسح
 وإبراىيم بن إسحاؽ الجعفي وغيرىما.

)ش( إبراىيم بن أحمد بن داود أبو إسحاؽ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد، وعنو 
 أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي.

 و محمد بن زياد.)ش( إبراىيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، عن بكر بن محمد وعن
بصحيفة  372)ص( إبراىيم بن أحمد اإلسرائيلي األبنوردي، أبو إسحاؽ، حدث بمكة سنة 

على بن موسى عن أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب وعنو الحسن بن الحسن 
 الجرجاني.

)مح( إبراىيم بن إسحاؽ الصيني، أو الضبي الكوفي األزدي عن بشر بن عمارة، وبشر بن 



وعنو محمد بن منصور، قاؿ الذىبي، قاؿ األزدي يتكلموف فيو زائغ عن القصد، يعني  الوليد،
 أنَّو متشدد في التشيع.

 )مح( إبراىيم بن إسحاؽ، عن محمد بن فضيل، وعنو محمد بن إسماعيل األحمسي.
 )ط( إبراىيم بن إسحاؽ الرباذي، عن يزيد بن ىاروف، وعنو حسن بن سفياف.
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بن إسحاؽ، عن عبد اهلل بن حماد، وعنو محمد بن أحمد بن يحيى، قاؿ موالنا  )ش( إبراىيم
لعلو األوؿ، وىو األحمري النهاوندي، قاؿ الذىبي، ىو من شيوخ الرافضة، سمى لو أبو جعفر 

 الطوسي عدة تصانيف.
 ( إبراىيم بن إسماعيل طباطبا أبو األئمة الفاضل المشهور حبسو العباسي، وكاف القاسم4)ىػ 

ىػ(، ثم أخرجو بحيلة بعض  170في بطن أمة، وبقي محبوساً سبع عشرة سنة أولها سنة )
الشيعة، وقيل غير ذلك، وكاف القاسم قد نشأ فوجد القاسم قاعداً بين جماعة، فسلم عليهم 

ولم يعرفو القاسم حتى عرفتو والدتو بعبلمات في صدره ضربتاف بسيف معترضتاف، فلما تحققو 
إلى أىلو، وتوفي بعد التسعين والمائة، روى عن أبيو، وعلى ابن الحسين اعتنقو وقدمو 

 الحسني، وعنو القاسم بن إبراىيم.
)ط ش( إبراىيم بن إسماعيل بن صبيح اليشكر، عن سفياف بن إبراىيم، ، وعنو محمد بن عبد 

 العزيز، احتج بو ابن ماجة.
ي موالىم عن داود بن الحصين )ش( إبراىيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة األنصاري األشهل

 وغيره، وعنو إبراىيم اليشكري وغيره، وثقو أحمد بن حنبل، توفي سنة خمس وستين ومائة.
)مح( إبراىيم بن إسماعيل بن مجمع األنصاري، أبو إسحاؽ المدني، عن سالم، وابن دينار، 

 ر الستين والمائة.وعنو أبو نعيم ووكيع، احتج بو البخاري في بدء الخلق، والترمذي، توفي عش
إبراىيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو إسحاؽ الكوفي، عن أبيو، 

وأبي نعيم، وعنو الترمذي، ذكره ابن حباف في الثقات، وقاؿ في روايتو عن أبيو بعض المناكير، 
 توفي سنة ثماف وخمسين ومائتين.

اد، عن نافع، وعنو سليماف بن ببلؿ، وأبو ضمرة، )ط( إبراىيم بن أبي أسيد بفتح الهمزة البرَّ 
 قاؿ أبو حاتم محلو الصدؽ، احتج بو أبو داود.

)ش( إبراىيم بن األشعث، خادـ الفضيل بن عياض، يروي عنو، روى عنو عبده بن عبد الرحيم 



 وغيره.
 مقبوؿ. )ط( إبراىيم بن بسطاـ األزدي الوارؽ عن عقبة بن أبي الصهباء، وعنو دريد، قاؿ موالنا
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)ش( إبراىيم بن بشار الخراساني خادـ إبراىيم بن أدىم، يروي عنو قاؿ الذىبي: صدوؽ، وما 
 تكلم فيو أحد، ووثقو ابن حباف.

إبراىيم بن إسحاؽ النيسابوري، عدة اإلماـ عليو السبلـ، وذكره في الجامع الوجيز وقاؿ: روى 
 لو بعض األئمة. توفي سنة ثبلث وثبلثمائة.

)ش( إبراىيم بن إسحاؽ بن بشير الحزني العبلمة الحافظ من رجاؿ المرشد باهلل، ذكره اإلماـ 
 الهادي عليو السبلـ. وتوفي في سنة خمس وثمانية ومائتين.

)ش( إبراىيم بن بشار الرمادي أبو إسحاؽ البصري الحافظ الزاىد، عن ابن عيينة كثيرًا، وعن 
يم البرودي، وإسحاؽ بن نصر مولى المنصور، وأبو داود، جماعة قليبًل، وعنو محمد بن إبراى

قاؿ ابن حباف في الثقات، كاف متقناً ضابطاً، غاية، قاؿ ابن عدي، ىو عندنا من أىل الصدؽ، 
 وقاؿ البخاري يهم في الشيء بعد الشيء ، وىو صدوؽ، توفي سنة سبع وعشرين ومائتين.

 ي، وعنو محمد بن عبد المطلب العياني.)ش( إبراىيم بن بشر، عن منصور بن نويرة األسد
 )ط( إبراىيم بن جعفر البصري، عن محمد بن مهدي، وعنو ابن عدي، قاؿ موالنا مقبوؿ.
 )مح( إبراىيم بن حبيب الرواجني الكوفي عن عبد اهلل بن مسلم، وعنو موسى بن ىاروف.

جرير، وخلق، وثقو )ش ط( إبراىيم بن الحجاج الشامي، عن الحمادين، وخلق، وعنو عثماف بن 
 ابن حباف، توفي سنة إحدى وثبلثين ومائتين احتج بو النسائي.

 )ش ط( إبراىيم بن الحجاج النيلي، عن حماد بن زيد، وعنو أبو يعلى، وثَّقو ابن حباف.
)مح ط( إبراىيم بن الحجاج، عن عبد الرزاؽ، وعنو محمود بن غيبلف، انكروا عليو حديثاً في 

 ـ.فضل علي عليو السبل
( إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يقاؿ لو الشبو، روى عن أبيو وأمو 4)ىػ 

فاطمة بنت الحسين، وعنو أوالده وغيرىم، توفي سنة خمس وأربعين، قاؿ موالنا واألصح أنَّو  
 كاف إماماً قبض عليو المنصور.

والده، ومحمد بن عبد اهلل )ش( إبراىيم بن محمد الحسيني أبو طاىر العلوي الزيدي، عن 
 الشيباني، وعنو المرشد باهلل.
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)ط ش( إبراىيم بن حسن بن زياد، لعلو البزار، عن زياد بن المنذر، وعنو محمد بن حبيب 
 العجلي.

ش( إبراىيم بن الحسين أبو إسحاؽ الكسائي الهمداني بن ديزيل عن الفضل بن دكين،  2)
وخلق، قاؿ الحاكم ثقة مأموف، توفي سنة إحدى وثمانين،  وخلق وعنو أبو يعلى الموصلي،

 ومائتين.
)ش قب( إبراىيم بن الحكم بن ظهير الكوفي عن أبيو وشريك وعنو محمد بن مرواف، قاؿ أبو 

حاتم كذَّاب يروي في مثالب معاوية، فلذلك مزقنا ما كتبنا عنو، وقاؿ موالنا: روى كثيراً من 
 داده في إثبات الشيعة.فضائل األئمة فجرحو بسببها ع

)ش( إبراىيم بن حماد بن أبي حاـز المدني، عن عمراف بن محمد، وعنو ابن رشدين، خرج لو 
 الطبراني وقاؿ: ىو ضعيف لم أَر من وثقو.

إبراىيم بن جعدة، عن أبي القاسم الطائي، وعنو أبو القاسم المفسر، ىكذا حققو اإلماـ القاسم 
  عن السنة النواصب، وأما شيخو فقد نالوا منو.عليو السبلـ وىو ممن صانو اهلل

 )ش( إبراىيم بن أبي حنيفة اليماني، عن سالم بن أبي عمر، وعنو عفيف.
)مح( إبراىيم بن داود بن عبادة بن الصامت، عن أبيو، وعنو عبد اهلل الوصافي وصدقو ابن أبي 

اؿ موالنا: والصواب داود عمراف، ىكذا في موضعين، وعند الطبراني إبراىيم بن داود الخ، ق
 بن إبراىيم.

 )ـ( إبراىيم بن أبي داود األسدي، عن أحمد بن خالد الوىبي وجماعة، وعنو الطحاوي.
 ، )ط( إبراىيم بن درستويو، عن زيد بن سعيد الواسطي، وعنو ابن عدي، وأبو بكر بن أبي داـر

 والطبراني واإلسماعيلي.
 ن شعبة، وعنو عبد اهلل بن إسحاؽ، وثقو الخطيب.)ش( إبراىيم بن راشد األدمي، عن سعد ب

)ش( إبراىيم بن رجاء الشيباني المروزي، عن الصادؽ، وعنو والد الناصر للحق، وروى لو )ـ( 
 في أماليو في تفسير حديث الغدير وكذبو الذىبي، قلت: ألجل تلك الرواية.

وغيره، وثَّقو ابن معين،  )جا( إبراىيم بن رستم، عن أبي حمزة اليشكري، وعنو عمر بن راشد
 وتكلم عليو آخروف.
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( إبراىيم بن الزبرقاف، عن أبي خالد، وعنو نصر بن مزاحم وأبو نعيم، وثقو ابن معين، 2)ع 
 واعتمده أئمتنا.

)جا( إبراىيم بن زياد أبو إسحاؽ شُببلف، عن عباد بن عباد، وعباد بن مياد، وعنو عبد اهلل، 
توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين، احتج بو مسلم، وأبو داود والنسائي، وعثماف بن جرسياد، 

 وقاؿ ال بأس بو.
)ف قب( إبراىيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو، وعنو الباقر وغيره، وثقو ابن سعد واحتج بو 

 الشيخاف والنسائي، وابن ماجة.
يعقوب وغيره، وثَّقو ابن  ش( إبراىيم بن سعد بن إبراىيم الزىري، عن أبيو وغيره، وعنو ولده 2)

معين، وأحمد وأبو حاتم والعجلي، توفي سنة ثبلث أو أربع وثمانين وومائة،احتج بو الجماعة  
 كلهم.

 )جا( إبراىيم بن سعداف، عن بكر بن بكار، وعنو ابن حباف.
)ش قب( إبراىيم بن سعيد الجوىري عن ابن عيينة، وخلق وعنو إبراىيم بن محمد متويو وغيره، 

 ي سنة تسع وأربعين ومائتين، وّثقو الخطيب والنسائي، واحتج بو مسلم ، واألربعة.توف
 )ش( إبراىيم بن سعيد، عن غساف بن عبيد، وعنو إبراىيم بن عبد اهلل بن حبيب.

)ط( إبراىيم بن سليماف، عن علي بن أشباط وغيره، وعنو أحمد بن محمد بن سبلـ )محيط( 
 ن سعيد، وعنو القاضي علي بن محمد.إبراىيم بن سليماف، عن عثماف ب

 )ش( إبراىيم بن سليماف الرقاشي، عن الحق بن النعماف، وعنو عبيد.
)مح ط( إبراىيم بن سويد النخعي الكوفي عن علقمة واألسود، وعنو سلمة بن كهيل، وزبيد 

 اليامي، وثّقو النسائي وغيره، واحتج بو مسلم واألربعة، مات سنة أربع، أو خمس وسبعين.
 )ط( إبراىيم بن سبلـ اللهمي الكوفي، عن الربيع بن سليماف، وعنو أحمد بن سبلـ.

)ش ؿ( إبراىيم بن شريك األسدي، عن أحمد بن عبد اهلل اليربوعي، وإبراىيم بن إسماعيل بن 
 يحيى، وعنو أبو سعيد، وابن حباف، والزيات، قاؿ موالنا مقبوؿ.

 علواف، وعنو إبراىيم بن نصر. )ؽ( إبراىيم بن أبي الشعثاء، عن حسين بن
)محيط( إبراىيم بن صالح األنماطي، عن محمد بن إسماعيل الجعفري، وعنو أيوب بن أحمد 

 الثقفي.
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 )ش( إبراىيم بن الضريس، عن الهيثم، وعنو ىداب الكاروتي.
نو )ش قب( إبراىيم بن طلحة بن إبراىيم المصري، عن أحمد بن محمد األسفاطي، وعدَّة وع

 )ش( وغيره.
( إبراىيم بن طهماف بن شعيب أبو سعيد الهروي، عن أبي الزبير وخلق، وعنو وكيع وحفص 5)

وخلق، وثقو أحمد وأبو داود وأبو حاتم وصالح بن محمد، توفي سنة ثماف وستين ومائة، احتج 
 بو الجماعة.

 ود.)قب( إبراىيم بن عباد الكرماني، عن يحيى بن أبي بكر، وعنو ابن أبي دا
)مح ط ش( إبراىيم بن عبد اهلل النفس الرضية اإلماـ الشهيد عن أبيو، وعنو أوالده والقاسم بن 

 إبراىيم وغيرىم، ولد سنة تسعين واستشهد في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة.
)ـ( إبراىيم بن عبد اهلل بن حاتم الهروي، عن ىشيم وإسماعيل بن جعفر وخلق، وعنو الترمذي 

 جة وخلق، توفي سنة أربع وأربعين ومائتين، قاؿ الدار قطني ثقة ثبت.وابن ما
)ش( إبراىيم بن عبد اهلل بن الجنيد الحتلي عن إبراىيم بن سعيد بن أبي مريم، وأبي نعيم 

 والغيلي، وعنو أبو العباس بن مسروؽ وآخروف، وثقو الخطيب، توفي في حدود الستين.
ن مولى العباس عن أبيو، وأرسل عن علي عليو السبلـ، )مح ط( إبراىيم بن عبد اهلل بن حني

وعنو زيد بن أسلم ونافع وخلق، وثقو ابن سعد والنسائي، توفي سنة بضع عشرة ومائة، احتج بو 
 الجماعة.

)مح ط ش محيط( إبراىيم بن عبد اهلل، أو ابن عبيد اهلل بن العلي بن زبر الربعي، عن أبيو، عن 
ن موسى بن جعفر، عن أبائو، وعنو عبد اهلل بن محمد البلوي، زيد بن علي، عن عبد اهلل ب

 وعباد بن يعقوب وأبو خالد ىو من رواة فضائل اآلؿ.
)ش( إبراىيم بن عبد اهلل بن محمد المخرمي عن القواريرى، والسري السقطي وخلق، وعنو 

اؿ اإلسماعيلي: عبيد اهلل بن عبد الّلو الزىري وأبو حفص الزيات، توفي سنة أربع وثبلثمائة، ق
 صدوؽ.

)مح( إبراىيم بن عبد الّلو، عن حسن بن عثماف، وعنو )مح( لعلو الصاعدي، تكلموا عليو، 
 روى في فضائل الوصي.
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)ش ؿ( إبراىيم بن عبد اهلل بن مسلم بن ماعز البصري، أبو مسلم الكشي، عن عاصم النبيل 
دار قطني وغيره، توفي سنة اثنتين وتسعين وخلق، وعنو أبو القاسم الطبراني وخلق، وثقو ال



 ومأتين.
)مح في الذكر( إبراىيم بن عبد اهلل بن معبد، قاؿ سمعت عبد اهلل بن محمد بن علي يحدث 

 أبي قاؿ: أف أبي حدثني.
 )علوي( إبراىيم بن عبد اهلل عن محمد بن عبد الرزاؽ، وعنو محمد بن الفيض.

 لوليد، وعنو محمد الدقاؽ.)ش( إبراىيم بن عبد اهلل عن بشر بن ا
 )ش جا( إبراىيم بن عبد اهلل، عن عبد العزيز بن الخطاب، وعنو حبيب بن نصر.

 )قب( إبراىيم بن عبد اهلل، عن وكيع، وعنو محمد بن ثابت الناقد.
( أبو عبد الّلو إبراىيم بن عبد اهلل الجذلي عن علي وابن مسعود وعائشة وسلماف من خيار 3)

 وعنو حماد بن زيد وخلق، وثقو أحمد. الشيعة وثقاتهم
)قب( إبراىيم بن عبد الرحمن الهاشمي أبو إسحاؽ، عن الشعبي، وعنو أحمد بن محمد 

 الرازي.
 )محيط( إبراىيم بن عبد األعلى الثعلبي، عن ابن الحنفية وزيد بن علي.

ما، وثقو )ط ش( إبراىيم بن عبد الرحمن الزىري، عن علي وعمار وطائفة وعنو ابناه وغيرى
 يعقوب بن شيبة والعقيلي، توفي سنة ست وتسعين، احتج بو الشيخاف.

 )قب( إبراىيم بن عبد السبلـ عن علي بن المثنى وغيره.
 )ط( إبراىيم بن عبد الحميد الواسطي، عن جويبر، تابعي.

)ؽ ش ف( إبراىيم بن عبد الصمد العباسي، عن أبيو، وأبي مصعب وروى لو الدار قطني وغيره، 
 قاؿ الذىبي: ال بأس بو، مات سنة خمس وعشرين وثبلثمائة.

 )ش( إبراىيم بن عبد العزيز، لعلو ابن عم خضر بن محمد، عن أبي داود، وعنو يونس.
)ط جا( إبراىيم بن عبد الملك البصري، عن قتادة وغيره، وعنو عمرو بن الحصين وعده، قاؿ 

 النسائي: ال بأس بو، واحتج بو ىو والترمذي.
إبراىيم بن عبد الوىاب بن الخصيب األىوازي عن عبد اهلل بن مطيع، ومحمد بن عثماف  )ش(

 بن مخلد وعنو أحمد بن عبيد اهلل بن سوار، وحسين بن علي.
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 )ش( إبراىيم بن عبيد الطنافسي أخو يعلى، ومحمد، عن ابن السدي، وعنو محمد بن مرواف.
 زيد، وعنو ىاني بن عبد الرحمن.)ط( إبراىيم بن أبي عبلة عن حماد بن 

)مح ط( إبراىيم بن علي بن الحسن بن رافع الرافعي، عن أبيو، ومحمد بن عبد اهلل بن علي بن 



الحسين، ونصر بن مزاحم، وعنو أحمد بن محمد الرافعي والدورقي، وجماعة، قاؿ أبو أحمد 
 ىو وسط، وقاؿ ابن معين: ال بأس بو.

عن غياث بن بشير، وعنو أحمد بن يحيى األودي، أىملو  )نص( إبراىيم بن علي بن وىب،
 موالنا.

 )محيط( إبراىيم بن عمرو بن المبارؾ، عن أبيو، وعنو إبراىيم الثقفي.
 )ط( إبراىيم بن عمر بن حسن الراشدي، عن بكير بن عبد العزيز، وعنو أبو سلمة.

وعنو محمد بن عبد الّلو )مح ش( إبراىيم بن علي البزار، عن نوح بن فضالة وابن المبارؾ، 
 الحضرمي وعلي بن أحمد.

 )قب( إبراىيم بن علي، عن سليماف بن الربيع، وعنو محمد بن حسن النقاش.
 )ش( إبراىيم بن علي العمري، عن العلى بن مهدي، وعنو عبد اهلل بن محمد بن حياف.

 سب إلى جده.)محيط( إبراىيم بن العلى، عن أبيو ىو إبراىيم بن عبد الّلو بن العلي ين
)ش( إبراىيم بن عمر بن أحمد المعروؼ بالبرمكي، أبو إسحاؽ، عن أبي الفتح أحمد بن 

 الحسن وجماعة، وعنو المرشد باهلل.
)مح( إبراىيم بن عيسى بن قيس الحضرمي، روى عن عبد الّلو بن موسى بن عبد الّلو وصحبو 

 أربعين سنة، وعن عمو موسى بن قيس، وتليد، وعنو محمد.
 ( إبراىيم بن عيسى التنوخي، عن يحيى بن يعلى، وعنو علي بن سعيد الرازي.)ش

)ش( إبراىيم بن غساف أبو طلحة، عن أبي الحسن علي بن أحمد، وعنو المرشد باهلل، أىملو 
 موالنا.

)مح( إبراىيم بن الفضل المخزومي، عن سعيد المقبري وغيره، وعنو وكيع وعبد اهلل بن موسى، 
 ي وابن ماجة.احتج بو الترمذ

 )مح( إبراىيم بن جبلف عن علي بن أبي طالب، وعنو ابن جريج.
 )ط( إبراىيم بن فهد، عن سهل بن تماـ، وعنو محمد بن إسحاؽ التمار.
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 )ش( إبراىيم بن الليث الدىقاف، عن عمر بن مسعدة، وعنو الحسين بن عبد الحميد النحوي.
 بشر، وعنو الحسن بن علي الصفار.)ش( إبراىيم بن مالك، عن إسحاؽ بن 

 )ف( إبراىيم بن أحمد بن أبي ثابت، عن محمد بن حماد، وعنو عبد الرحمن بن عثماف.
)ش( إبراىيم بن محمد بن إبراىيم الظاىري، يروى عن المتوكل العباسي والفتح قصة عجيبة، 



 وعنو أحمد بن إسماعيل.
عن عطاء بن السائب، وخلق، وعنو ابن  )ط( إبراىيم بن محمد بن الحارث الكوفي الفزاري،

 المبارؾ، وخلق وثقو ابن معين وأبو حاتم، توفي سنة ست وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.
)ش( إبراىيم بن محمد المعروؼ بابن نائلة األصبهاني عن سلمة بن شبيب وغيره، وعنو عبد 

 اهلل بن محمد والطبراني.
ة األصفهاني الحافظ القدوة، عن جماعة منهم: عبد )ش( إبراىيم بن محمد بن الحسن متوي

الجبار وحسن بن منصور، وعنو عبد اهلل بن محمد بن حياف والطبراني وغيرىما، توفي سنة 
 اثنتين وثبلثين وثبلثمائة.

)ش( إبراىيم بن محمد بن الحسن أبو إسحاؽ بن أبي الحسن اإلماـ عن أبي عمر اإلماـ وعنو 
 أبو الشيخ بن حياف.

إبراىيم بن محمد بن الحسن أبو عمراف الصيدالني، عن محمد بن جابر السندي، وعنو  )ط(
 ابن عدي الحافظ.

)ط محيط( إبراىيم بن محمد بن سعيد أبو إسحاؽ الرحض الثقفي الكوفي عن إبراىيم بن 
صالح األنماطي وغيره، وعنو شيخ الزيدية عبد العزيز وجعفر بن سلمة معدود في و رؤساء 

 توفي سنة ثبلث ومائتين. الشيعة،
)ط قب( إبراىيم بن محمد بن أبي عائشة العباسي، عن مجاعة التميمي، وإسماعيل بن عمر 

البجلي، وعنو محمد بن إسحاؽ البغوي والغبلبي، قيل قتلو المأموف بعد أف كاف قد شغب عليو 
 سنة عشرين ومائتين.

صوقطي، عن أبي عبد اهلل الحسين )قب( إبراىيم بن محمد بن خلف الحمادي أبو البركات ال
 بن أحمد، وعنو أبو الحسن المغازلي.

)قب( إبراىيم بن محمد بن صدقة عن نعيم بن سالم بن قيس، عن أنس، حديث الطير، وعنو 
 محمد بن الحسن الحواري.

(1/101) 

 

 )قب( إبراىيم بن محمد عن محمد بن الفضل، وعنو أبو الفرج الحنوطي.
محمد الثقفي أبو سعيد عن إبراىيم بن عمر بن المبارؾ، ومحمد بن يحيى )محيط( إبراىيم بن 

 الذىلي، وعنو أبو العباس الحسني.
)ط( إبراىيم بن محمد بن عبد المجيد أوالحميد القواس، عن الحسن بن العباس الرازي، وعنو 



 أبو محمد القاضي.
بن أيوب والعباس بن  )ؿ( إبراىيم بن محمد بن عرفو المعروؼ بنفطويو النحوي، عن شعيب

محمد الدوري، وعنو الشريف السيلقي، توفي سنة ثبلث وعشرين ومائة، قاؿ الخطيب: كاف 
 صدوقاً.

)ش( إبراىيم بن محمد بن عرؽ الحمصي، عن عمر بن عثماف وجماعة، وعنو الطبراني، سكت 
 عليو في اإلكماؿ.

 المقرئ، وعنو المرشد.)ش( إبراىيم بن محمد بن علي الكسائي أبو نصر، عن أبي بكر 
)ش قب( إبراىيم بن محمد بن عمر الحسيني الزيدي، عن والده ومحمد بن عبد الّلو 

 الشيباني، وعنو )ش( وابو غالب محمد بن أحمد النحوي..
 )ؽ( إبراىيم بن محمد بن نضر، أو أبي نصر، عن إبراىيم بن ابي الشعثاء، وعنو ولده أحمد.

ميموف، أبو إسحاؽ الفزاري، ويلقب بالعتيق عن عطاء وابن  )ع ؽ نص( إبراىيم بن محمد بن
عيينة وعبد اهلل بن إدريس، وعيسى بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي، عن أبائو ومحمد 
بن حسين بن علي، عن أبائو وخلق، وعنو محمد بن جميل واإلماـ الحسن بن يحيى و)مح(، 

 رحمو اهلل. توفي سنة اثنتين وستين ومائة من كبار الشيعة
)مح( إبراىيم بن محمد بن طلحة التميمي، عن عمو عمراف، وعنو عبد اهلل بن محمد بن عقيل، 
قاؿ في التقريب والعجلي ثقة، توفي سنة عشر ومائة، روى لو )مح( في الجامع الكافي، واحتج 

 بو مسلم واألربعة.
عبد الحميد، وشعبة )ش( إبراىيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيو، وأنس وعنو جرير بن 

 والثوري، ذكره في اإلكماؿ، وثقو أحمد وأبو حاتم واحتج بو الجماعة.
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)ش( إبرىيم بن محمد بن يحيى المزكي، عن أبي العباس السراج، وإسماعيل القطاف وجماعة، 
( ثبلثمائة وأربع وخمسين، وتوفي المزكى سنة 354وعنو محمد بن محمد بن غيبلف في سنة )

 تين وستين وثبلثمائة.اثن
)ش( إبراىيم بن محمد بن يحيى بن منده، أبو إسحاؽ عن عبد اهلل بن محمد بن النعماف، وعنو 

 عبد اهلل بن محمد بن حياف.
)جا( إبراىيم بن محمد بن يوسف الفريابي المقدسي، عن علي بن الحسين، وعنو يحيى بن 

 ة.الحسن، قاؿ أبو حاتم وغيره: صدوؽ احتج بو ابن ماج



 ( الحسين بن ىاروف.2)ط( إبراىيم بن محمد اآلملى عن أبي حاتم، وعنو والد )
)ش( إبراىيم بن محمد النجاري، أبو إسحاؽ، عن عبد العزيز بن حاتم النجاري، وعنو محمد 

 بن إسماعيل الورّاؽ.
ر )مح( إبراىيم بن جعفر بن محمد بن القاسم بن إسحاؽ العريضي بن عبد اهلل الجواد بن جعف

 الطيار، عن عمو محمد بن جعفر وشريك، وعنو )مح(، توفي في عشر األربعين بعد المائة.
)ش( إبراىيم بن محمد الجلبي، لعلو الزىري، أبو إسحاؽ، عن عبد اهلل بن داود، وعنو عبد 

 الرحمن بن محمد، احتج بو ابن ماجة، وقاؿ ابن حباف في الثقات: يخطئ.
عن عدي بن زيد الهجري وعنو عباد بن يعقوب، قاؿ موالنا  )ط( إبراىيم بن محمد الخثعمي،

 مقبوؿ.
 إبراىيم بن محمد الطبري، عن إسماعيل بن محمد، عده الجلبي.

)مح( إبراىيم بن محمد العرزمي، قاؿ صليت خلف جعفر بن محمد فجهر ببسم اهلل الرحمن 
 الرحيم، وعنو محمد بن منصور، قاؿ موالنا مقبوؿ.

 محمد، عن صالح بن مسمار، وعنو عمر بن عبداهلل بن شؤذب.)قب( إبراىيم بن 
)قب( إبراىيم بن محمد، عن محمد بن عبد اهلل بن المطلب الشيباني، وعنو محمد بن أحمد 

 بن سهل النحوي.
 )ش( إبراىيم بن محمد الشافعي، عن فضيل بن عياض، وعنو أحمد بن عمرو.

 ن زيد بن علي، وعنو أبو عمار األنصاري.)ش( إبراىيم بن محمد، عن حمزة بن أبي حمزة، ع
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)ش( إبراىيم بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن جعفر الطيار، صدوؽ، قالو في الخبلصة، وقيل 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب، واهلل أعلم، عن معاوية بن عبد اهلل، وعنو أبو بكر بن أبي 

 سبرة، احتج بو ابن ماجة.
 محمد، عن أبي األزىر أحمد وإبراىيم بن يحيى، وعنو أحمد بن عيسى. )محيط( إبراىيم بن

 إبراىيم بن مرثد أخو أبي صادؽ، عن علي، وعنو وكيع وغيره.
 )محيط( إبراىيم بن محمود، عن علي بن عابس، وعنو محمد بن أبي شيبة وثقو ساداتنا.

بن عيسى، وعنو  )ش( إبراىيم بن مرحب بن أحمد أبو الفرج الصيرفي، عن عيسى بن علي
( إبراىيم بن مرزوؽ بن دينار األموي أبو إسحاؽ البصرى، عن وىب بن جرير، 2المرشد )

والطيالسي وخلق، وعنو الطحاوي والنسائي وغيرىما، قاؿ في الكاشف صالح الحديث، وقاؿ 



 صالح في موضع ال بأس بو، توفي سنة سبعين ومائتين.
ري عن شعيب بن سناف وغيره وعنو األربعة لكن )ش( إبراىيم بن المستمر العروقي العصف

 الترمذي في الشمائل وغيرىم، قاؿ في الكاشف والنسائي: صدوؽ.
)مح ش ط( إبراىيم بن مسلم العبدي أبو إسحاؽ الهجري، عن بن عياض وغيره، وعنو محمد 

و أبو بن فضيل وغيره، احتج بو ابن حنبل وابن ماجو )ش( إبراىيم بن مسلم عن ابن علواف، وعن
 العباس الهروي.

 )ش( إبراىيم بن معاوية القسراني، وعنو عبد العزيز بن احمد النسائي.
)مح( إبراىيم بن المغيرة، عن رجل، عن الشعبي، وعنو وكيع لعلو الراوي، عن عامر بن عبد اهلل 

 بن الزبير.
، والصواب: إبراىيم بن مرزوؽ وقد مر.  )مح( إبراىيم بن مكتـو

 مقسم، عن زيد بن علي عن آبائو، وعنو حبيب بن عيسى العمي.)ش( إبراىيم بن 
 )ـ( إبراىيم بن المنتصر بالصاد، والصواب إبراىيم بن محمد المنتشر، وقد مر.

)ـ ش( إبراىيم بن المنذر الحزامي أبو إسحاؽ القرشي، عن مالك وعبد الرحمن بن المغيرة 
اجو، وثقو ابن معين، وأبو حاتم والنسائي، وغيرىما وعنو عبد اهلل بن السفر، والبخاري، وابن م

 والدار قطني، توفي سنة ست وثبلثين.
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( براىيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي، عن الحسن والشعبي وغيرىما، وعنو ولده 2)
 إسماعيل وإسرائيل وغيرىما، قاؿ أحمد ال بأس بو، توفي بعد المائة، احتج بو مسلم واألربعة.

إبراىيم بن مهدي بن ميموف األبلي، عن عبد اهلل بن معاوية الجهمي، ومعاذ بن شعبة، )قب( 
 وعنو محمد بن محمود، كاف يروي في المناقب فلذلك تكلموا عليو، توفي سنة ثماف ومائتين.
)ط( إبراىيم بن مهدي المصيصي البغدادي، عن معتمر بن سليماف، وعلي بن مسهر وخلق، 

 حاتم، ووثقو وخلق، توفي سنة خمس وعشرين، احتج بو مسلم واألربعة.وعنو أبو داود وأبو 
 )ش( إبراىيم عن فتح الموصلي، وعنو أبو ثابت الخطاب.

( إبراىيم بن يزيد التميمي أبو إسحاؽ الفراء الرازي الحافظ، عن أبي األحوص وخلق، وعنو 2)
 ين والمائتين.بخاري ومسلم، وأبو داود، وثّقو النسائي وغيره، توفي بعد العشر 

)ـ ؿ( إبراىيم بن ميسر الطائفي المكي الربعي، عن أنس، وطاووس وخلق، وعنو شعبة 
 والسفياناف، وغيرىم، وثقو أحمد، توفي قريباً من سنة اثنتين وثبلثين ومائة احتج بو الجماعة.



 )مح ـ( إبراىيم بن نافع المخزومي أبو إسحاؽ المكي
وغيرىما، وعنو أبو نعيم وغيره، عده المنصور باهلل في الحافظ عن سليماف األحوؿ وعطاء، 

رجاؿ العدؿ، وقاؿ ابن مهدي، كاف أوثق شيخ بمكة، ووثقو أحمد وابن معين، احتج بو 
 الجماعة.

)ش( إبراىيم بن نائلة عن شيباف ابن فروخ، وعنو الطبراني أىملو موالنا وىو أحد من الحقة 
 الهيثمي بالثقات.

 ، عن بسطاـ بن قرة، ومحمد بن عمير، وعنو ولده علي بن إبراىيم.)ط( إبراىيم بن ىاشم
)ش( إبراىيم بن نصر مولى المنصور،عن إبراىيم بن يسار الصواؼ وإبراىيم بن أدىم، وعنو 

 المفيد الجرجائي محمد بن أحمد، سمع عليو.
 )ش( إبراىيم بن يزيد بن الهاد، عن العباس بن عبد المطلب، وعنو ولده محمد.

 إبراىيم بن ىاشم بن مشكاب، عن الواقدي وبشر بن الحارث، وعنو ولده محمد وغيره.)ط( 
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 إبراىيم بن ىاني، عن الضحاؾ بن مخلد، وعنو محمد بن مخلد، قاؿ الجلبي: ثقة معروؼ.
)ط( إبراىيم بن ىراسو، أو ابن ابي ىراسة، عن عمر بن دحية، عن زيد بن علي، وعنو عمر بن 

 ، كاف من رواة الفضائل، فلذلك ضعف.أبي األحوص
)ش( إبراىيم بن ىشاـ المخزومي، كاف والي المدينة من قبل ىشاـ بن عبد الملك، ُوجَِّو إليو 

 برأس زيد بن علي لينصبو فنصبو فضجت المدينة بالبكاء.
)ط ش( إبراىيم بن ىشاـ بن يحيى بن يحيى الغساؿ الحناط، عن أبيو، وعن سعيد بن عبد 

وعنو ابنو أحمد، وأحمد بن أنيس المقري وطائفة وثقو الدار قطني ومن فوقو في حديث  العزيز،
 أبي ذر، وعده بن حباف في الثقات، توفي سنة ثماف وثبلثين ومائتين.

)ط( إبراىيم بن ىبلؿ بن عمير، عن حسن بن علي بن شقيق، وعنو محمد بن يوسف بن 
 يعقوب.

ـ بن أبي إياس، وأحمد بن عبد اهلل بن إدريس، وعنو )ش( إبراىيم بن الهيثم البلدي، عن آد
 أحمد بن عبد اهلل الشافعي، وأحمد بن عبد اهلل البلخي، وثّقو الدار قطني والخطيب.

 )محيط( إبراىيم بن يحيى السوري، عن بن فرات، وعنو إبراىيم بن محمد.
أبو إسحاؽ نص( إبراىيم بن أبي يحيى محمد بن يحيى بن سمعاف بن يحيى المدني،  4)

األسلمي المحدث، أحد األعبلـ، عن الصادؽ وحسين بن عبد الّلو بن ضميرة وابن المنكدر 



وخلق وعنو الشافعي و)مح( ومحمد بن جميل ومصبح وخلق، وكاف من عيوف الزيدية وثقو 
الشافعي وابن األصبهاني، وقدحو الحشويو بالمذىب، فبل يلتفت إلى ذلك عظمة السلف 

 بنا، وعداده من ثقات الشيعة ورجاؿ الزيدية.والخلف من أصحا
( إبراىيم بن يزيد النخعي، عن علقمة وغيره، وعن النبي والوصي وابن مسعود مرسبلً وعنو 3)

حماد بن أبي سليماف واألعمش ومنصور وخلق أثنا عليو العلماء، توفي آخر سنة خمس 
 وتسعين، احتج بو الجماعة.

(1/106) 

 

يد الخوزي، مولى عمر بن عبد العزيز، عن أبي الزبير، وداود بن عاصم )مح ش( إبراىيم بن يز 
وطائفة، وعنو وكيع وزيد بن حباف وخلق، قاؿ ابن عدي يكتب حديثو احتج بو الترمذي، وابن 

 ماجو، توفي سنة إحدى وخميسن ومائة.
و، توفي )ط( إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عبد الصمد وغيره، وعنو األربعة إال ابن ماج

 سنة تسع وخمسين ومائتين، وكاف ناصبياً ما يبلعن الحق.
)ط( إبراىيم بن يوسف السلمي الباىلي، عن مالك، وحماد بن زيد، وعنو الليثي والنسائي 

 ووثقو، توفي سنة سبع وثبلثين ومائتين.
)ش( إبراىيم بن يوسف الصيرفي الكوفي، عن عمراف بن عنبسة، وحفص بن غياث، وعنو يحيى 

بن محمد بن صاعد، ومحمد بن سليماف وآخرين، قاؿ مطين وغيره: صدوؽ، توفي سنة تسع 
 وأربعين ومائتين.

)جا( إبراىيم بن يوسف بن إسحاؽ بن أبي إسحاؽ السبيعي، عن أبيو، وعنو يحيى األرجي، قاؿ 
 أبو حاتم: يكتب حديثو، توفي سنة ثماف وتسعين، احتج بو الجماعة، إالَّ ابن ماجة.

إبراىيم بن يوسف أبو إسحاؽ، عن المسيب بن شريك، وعنو محمد بن عبد السمرقندي  )ش(
 لعلو الصيرفي.

 )ط( إبراىيم األسدي، عن الربيع بن سليماف، وعنو ولده محمد.
 )ش( إبراىيم البزار، عن زيد الحباب، وعنو ولده إسماعيل.

ؽ، عن أبيو، وابن المسيب، )ؿ ط( إبراىيم التيمي ىو: ابن سالم القرشي، موالىم أبو إسحا
وعنو سليماف بن ببلؿ والواقدي، واألعمش، وثقو ابن سعد، توفي سنة ثبلث وخمسين ومائة، 

 احتج بو أبو داود.
 )جا( إبراىيم الخواص، لعلو ابن محمد الكندي، عن سويد بن نصر، وعنو مكحوؿ بن الفضل.



ن ابن أبي ليلى وغيره، وعنو ابن )مح ـ ش( إبراىيم السكسكي بن عبد الرحمن بن إسماعيل، ع
مسعر، وغيره، قاؿ القطاف ضعفو قـو ولم يأتوا بحجة، وقاؿ الذىبي: صدوؽ لّينة شعبة 

 والنسائي، ولم يترؾ، احتج بو البخاري، وأبو داود.
 )ش( إبراىيم الحربي، عن محمد بن سعيد، وعنو سليماف بن إسحاؽ الجبلب.
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ابن ميموف المروزي، عن عطاء بن أبي مسلم وغيره، وعنو داود  )ط ش( إبراىيم الصانع ىو
العطار وغيره، وثقو ابن معين، وقاؿ النسائي وأبو زرعة: ليس بو بأس، قتلو أبو مسلم سنة 

 إحدى وثبلثين ومائة.
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 من اسمو أثير
 )ط( أثير بن عمر الطبيب، قاؿ لعلي: اعهد عهدؾ الخ.
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 من اسمو أجلح.
)ط( أجلح بن عبد اهلل بن حجية بالشيعي، عن علي وولده الحسن وأبي إسحاؽ والشعبي 

وخلق، وعنو يحيى بن يعلى وعبد الرزاؽ وابن أبي يحيى ومحمد بن فضيل وخلق، ، وثقو ابن 
معين والعجلي، وقاؿ ابن عدي: يعد في الشيعة، مستقيم الحديث. قلت: كاف من أتباع اإلماـ 

ذتو، وقاؿ الجوزجاني معتمد توفي سنة خمس وأربعين ومائة، احتج بو األربعة زيد بن علي وتبلم
 والبخاري في األدب.
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 من اسمو أحمد
)ش( أحمد بن إبراىيم بن بركات أبو العباس، عن محمد بن عبد اهلل السبيطي، وأحمد بن 

، وعنو محمد بن علي بن... توفي سنة خمس وثمانين.  محمد بن داـر
أحمد بن إبراىيم أبو العباس الحسني قاؿ المنصور باهلل الفقيو المناظر المحيط بألفاظ ( 2)ش 

العترة، أجمع غير مدافع وال منازع، كاف في محل اإلمامة ومنزؿ الزعامة، وقاؿ الحاكم: كاف 
ؽ عالماً فاضبلً جامعاً بين علم الكبلـ وفقو الزيدية، عن أبيو، وشيخ الزيدية عبد العزيز بن إسحا

( وغيرىم من أئمتنا، توفي 2وشيخ العلوية عيسى بن محمد الحسيني وخلق كثير، وعنو )ش 
 سنة اثنين وخميسن وثبلثمائة رحمو هلل.

)ش( أحمد بن إبراىيم بن حبيب العطار أبو محمد، عن أحمد بن بكر ويونس بن سهل، وعنو 
كلبي: قدـ علينا دمشق عمر بن أحمد وعبد الواحد األكوسي، قاؿ عبد الوىاب بن الحسن ال

 سنة عشرين وثبلثمائة.
)ش ط ف قب( أحمد بن إبراىيم بن الحسن البزار المحدث المتقن عن أحمد بن القاسم 
ومحمد بن يزيد وسليماف بن أحمد بن يحيى وخلق، وعنو عبد الكريم الضبي، وابو القسم 

والقعنبي، توفي سنة  التنوخي ومحمد بن علي البيضاوي، وجماعة، وثقو ابن مهدي واألزىري
 ثماف وثبلثين وثبلثمائة.

)ط( أحمد بن إبراىيم بن محمد بن العباس الشافعي عن حفص بن غياث، وعنو عبد اهلل بن 
 محمد بن الحجاج.

)ش( أحمد بن إبراىيم بن محمد بن الحسن أبو العباس، عن جعفر بن محمد بن نصير 
 الخواص وعنو أحمد بن علي التوزي.

إبراىيم بن فراس المكي، عن محمد بن إبراىيم والديلي وإسماعيل بن العباس )ف( أحمد بن 
، توفي سنة خمس وأربعمائة.  وعنو )ف(، قاؿ الذىبي في التذكرة، ىو مسند الحـر

)علوي( أحمد بن إبراىيم بن سلمة الكهيلي، عن محمد بن الحسين األفساوي، وعنو أبو عبد 
 اهلل العلوي.

 الثقفي األصبهاني، عن إسماعيل بن عمر البجلي، وعنو الطبراني.)قب( أحمد بن إبراىيم 
)ف ش( أحمد بن بن إبراىيم بن نصر بن أبي الشعثاء، عن أبيو وأبي إسماعيل المؤذف، وعنو 

 محمد بن الحسن الطرب.
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 )جا( أحمد بن إبراىيم بن ملحاف عن وثيمة بن موسى وعنو محمد بن داود.
 م الصيرفي، عن عبد اهلل بن محمد بن محمد القتات وعنو المرشد باهلل.)ش( أحمد بن إبراىي

)ط( أحمد بن إبراىيم أبو سعيد العدؿ عن أحمد بن العباس بن حمزة، وعنو أحمد بن علي 
 النيسابوري.

 )ط( أحمد بن إبراىيم المخزومي، عن عبد اهلل بن زياد، وعنو أبو بكر محمد بن الفضل.
 ... عن أبي عبد الرحمن ... وعنو أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي.)ش( أحمد بن إبراىيم .

)ش قب( أحمد بن إبراىيم بن شاذاف، عن حبشي بن الحبلؿ، وعبد الجبار بن العباس، وعنو 
 أبو طالب محمد بن أحمد بن عثماف.

 )قب( أحمد بن أبي خيثمة، عن أبيو،، وابن حنبل وغيرىما. وعنو محمد بن الحسين الزعفراني.
)ط( أحمد بن إدريس القمي، عن سلمة بن الخطاب وغيره، وعنو حمزة بن القاسم العلوي، 

 توفي سنة ثبلث وثبلث مائة، قاؿ الذىبي من كبار مصنفي الرافضة، بل ىو الرافضي الناصبي.
)ط( أحمد بن آدـ، عن داود بن الجراح وغيره، وعنو الفتح بن سعيد وغيره ذكره في التذكرة، 

 حديث.في حفاظ ال
)ـ( أحمد بن األزىر بن منيع النيسابوري، العبدي موالىم الحافظ، عن عبد الرزاؽ وغيره، وعنو 

النسائي، وابن ماجة، وابن خزيمة وجماعة، قاؿ أبو حاتم وصالح حزره والذىبي : صدوؽ، 
 وقاؿ النسائي: ال بأس بو، توفي سنة إحدى وستين، ومائتين وعداده في رجاؿ الشيعة.

أحمد بن إسحاؽ األىوازي، عن أبي أحمد الزبيري وغيره وعنو أحمد بن عمرو وأحمد )جا ش( 
بن يحيى بن زىير، وأبو داود، قاؿ النسائي صالح الحديث، وقاؿ في الكاشف: صدوؽ، توفي 

 سة خميسن ومائتين.
 )جا( أحمد بن إسحاؽ التمار عن حداش وعنو أبو أحمد.

 و الدينوري.)ط( أحمد بن إسحاؽ عن أبي عروبة، وعن
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أحمد بن إسحاؽ الضبي شيخ أبي عبد اهلل الحاكم ذكره الجلبي، وقاؿ السيد الحافظ في 
تخريج المجموع وشيخو يعني الحاكم أبو بكر بن إسحاؽ أحمد بن إسحاؽ ابن أيوب ابن يزيد 

 عليو. النيسابوري، أماـ جمع بين الفقو والحديث ذكره الذىبي في النببلء، وأحسن الثناء
 )ط( أحمد بن إسحاؽ الوزاف، أو الوراؽ عن عمراف بن الحصين وعنو محمد بن صالح.
 أحمد بن إسحاؽ، عن زكرياء بن دويد، روى لو الحاكم الحسكاني، ووثقو ذكره الجلبي.



 )ش( أحمد بن إسحاؽ عن عبد الّلو بن الجراح، وعنو أحمد بن محمد بن المزمل.
 بن يونس، وعنو علي بن محمد الصيدالني. )قب( أحمد بن إسحاؽ، عن موسى

)ش( أحمد بن إسماعيل أبو علي ، عن إبراىيم بن محمد بن إبراىيم الطاىري، وعنو أبو أحمد 
 بن محمد الحصيني.

)ط ؿ( أحمد بن إسماعيل الوراؽ، عن محمد بن حميد، وعنو أبو الحسن محمد بن إسماعيل 
 المكتب، توفي سنة تسع وخمسين ومائتين.

أحمد بن أيوب عن سفياف، وعنو أحمد بن يسار )ش( أحمد بن أيوب أبو العباس  )ش(
 األرجاني، عن خليفة بن خياط، ومحمد بن يعمر، وعنو أحمد بن محمد الثقفي.

)ش( أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي المقرئ المسند عن إبراىيم بن ىشاـ وعنو الجعابي 
 ئتين.والطبراني، لعلو توفي سنة تسع وتسعين وما

)ط( أحمد بن بديل بن ورقاء أبو جعفر اليامي، عن أبي بكر بن عياش وعبد الرحمن المحاربي، 
وعدة، وعنو الترمذي، وابن ماجة وعدة، قاؿ النسائي: ال بأس بو، توفي سنة ثماف وخمسين 

 ومائتين.
بن )ش( أحمد بن بشار بن الحسن أبو العباس، يروي عن عبد األعلى بن حماد، وعنو محمد 

 القاسم األبناوي.
 )ط( أحمد بن بشر الرقي الكوفي، عن عبد اهلل بن يونس، وعنو جعفر بن محمد الحسيني.

 )ش( أحمد بن بكر، عن زيد بن حباب، وعنو أحمد بن إبراىيم بن حبيب.
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كم( أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب أبو مصعب الزىري، عن   3)
سف بن الماجشوف، وأحمد بن عثماف وطائفة، وعنو السنة، لكن النسائي بواسطة مالك ويو 

 وثقو الذىبي، وقاؿ قاؿ أبو حاتم وأبو زرعة: صدوؽ، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين.
)ط( أحمد بن ثابت الجحدري، عن ابن عيينة وبشر بن الحسن وخلق، وعنو جعفر بن محمد 

 اف حياً في سنة خمسين ومائتين.بن المغلس وابن ماجة، وعدة، ك
 )ط( أحمد بن جابر السندي لعلو ابو بكر شيخ أبي نعيم، عن أحمد بن أبي طيبة.

 )ش( أحمد بن جعفر بن أحمد بن فارس....
)ش ؽ( أحمد بن جعفر القطيعي أبو بكر النيسابوري، عن عبد الّلو بن أحمد بن حنبل، 

جاني، وخلق، وعنو أبو الشيخ بن حياف، وأبو ويوسف بن الضحاؾ، وعبد اهلل بن الحسن الجر 



بكر المقرئ، وعدة، قاؿ الحاكم ثقة مأموف، وقاؿ الخطيب لم نر أحداً ترؾ اإلحتجاج بو، 
 توفي سنة ثماف وستين وثبلثمائة.

)ش( أحمد بن جعفر بن محمد أبو بكر األصفهاني الفقية الحافظ، عن محمد بن أحمد، وعلي 
 لمرشد.بن يحيى وغيرىما، وعنو ا

)ش( أحمد بن جعفر بن نصر الرازي، عن أبي عمارة، ومحمد بن يزيد المهلب، وعنو أبو 
 الشيخ عبد اهلل بن محمد بن حياف.

 )ش( أحمد بن جعفر الحماني، عن سهل بن إبراىيم، وعنو أبو الشيخ ابن حباف.
 )جا( أحمد بن جعفر عن سلم بن جنادة، وعنو أبو أحمد العسكري.

جعفر بن محمد الختلي، أبو بكر عن ابي خليفة، وغيره، وعنو أحمد بن محمد  )قب( أحمد بن
 بن بكار ذكره في اإلكماؿ.

 )قب( أحمد بن جعفر األشعري،عن يعلي بن محمد، وعنو أحمد بن عبد الرحمن.
 )قب( أحمد بن جعفر عن الحسن بن علي البصري، وعنو محمد بن محمد.

بن يونس وعدة، وعنو مسلم وابن حنبل ومحمد  )ش( أحمد بن جناب المصيصي، عن عيسى
 بن طاىر، قاؿ صالح جزره: صدوؽ، توفي سنة ثبلثين ومائة.

)ش( أحمد بن حواش أبو عاصم الكوفي، عن أبي األحوص، وغيره، وعنو مسلم وغيره، وثقو 
 مطين، توفي سنة ثماف وثبلثين ومائتين.
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مد بن الصلت، عن المنذر بن عفاف، وعنو )ش( أحمد بن الحجاج بن الصلت بن أخي مح
 أحمد بن عبد اهلل بن نجيح ومحمد بن مخلد العطار، مات سنة اثنتين وستين ومائتين.

)ط قب( أحمد بن الحارث، عن ابن المديني وسهيل بن عامر، وعنو عيسى الوراؽ وأحمد بن 
 محمد الحرازي.

شاـ وعدة، وعنو: أبو صالح )جا( أحمد بن حرب، عن علي بن موسى الرضا وكثير بن ى
 الغطفاني وغيره.

 )ش( أحمد بن حساف القطاف أبو جعفر، عن عمر بن يحيى األيلي.
)ش( أحمد بن الحسن بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي عليو السبلـ، يروي عن أبيو 
عن جده، وعنو أحمد بن محمد التميمي. قاؿ ابن عنبو: يلقب متويو ويسمى أحمد المصري 

 ولو أعقاب.



)علوي( أحمد بن الحسن بن الحسين العلوي، عن عيسى بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن 
 علي، وعنو ميموف بن حميد شيخ أبي عبد اهلل العلوي.

 )جا( أحمد بن الحسن أبو حاتم، عن زيدبن مسعود، وعنو ابو أحمد العسكري.
ن يعقوب، وأحمد بن محمد بن )المرتضاه( أحمد بن الحسن الجبرني أبو بكر، عن محمد ب

 صاعد.
)جا ش ط( أحمد بن الحسن بن سعيد بن عثماف الخراز، عن أبيو، وعنو إماـ الشيعة بن عقدة، 
وأبو أحمد العسكري، قاؿ موالنا، روى لو )ش( كثيراً في مواضع متعددة ال تحتمل الكذب إلى 

 أف قاؿ فصار معروفاً وحديثو غير منكر.
بن سعيد الخراز، عن أبيو، وعنو األشناني، ثقة احتج بو الحاكم، أبو ش( أحمد بن الحسن  2)

 عبد اهلل، والحاكم أبو القاسم وصاحب المحيط.
)ط ش ؽ كم قب( أحمد بن الحسن، ويقاؿ ابن الحسين بن عبد الجبار أبو محمد الصوفي 

قاؿ ابن الصغير، عن يحيى بن معين، وعلي بن الجعد، وخلق، وعنو أبو حفص الزيات، وعدة، 
 فهد ثقة صاحب حديث، توفي في رجب سنة ست وثبلثمائة. وقاؿ الذىبي: ثقة إنشاء اهلل.
)ط( أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي الكبير، قاؿ موالنا الظاىر أف أبا طالب روى 

 عنو، قاؿ الذىبي مشهور وثقو الدار قطني.
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ن سعيد بن شهرياؿ، وأحمد بن إبراىيم، )ش( أحمد بن الحسن بن عبد الملك، عن علي ب
 وعنو الشيخ بن حياف.

)ش( أحمد بن الحسين بن عيينة المصري المعروؼ بالرازي أبو العباس، عن حسين بن علي، 
 وعنو علي بن احمد القزويني.

أحمد بن الحسين بن المظفر الفقيو الشافعي، عن أبي محمد عبد الّلو بن محمد السقا، وعنو 
 ي.ابن المغازل

، عن علي بن الجعد، وعنو أبو الشيخ بن حياف.  )ش( أحمد بن الحسن بن مكـر
)ط( أحمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وعنو الحسين بن ىاروف 

 الهاروني.
 )ش( أحمد بن الحسن الحذا، عن علي بن المدايني، وعنو أبو الشيخ بن حياف.

رضواف، وعنو ابو أحمد العسكري، قاؿ موالنا الظاىر  )جا( أحمد بن الحسن، عن الحسن بن



أنَّو ابن الحسن بن متيم الكوفي األسدي التمار الراوي، عن علي بن موسى، قاؿ الذىبي من 
رؤوس الشيعة لو تأليف، قاؿ بعض ساداتنا ثقة فيما روي ليس بمطعوف فيو، قلت: أحمد بن 

 الغارات وغيره، روى عنو.الحسن الميتمي، مشهور روى لو إبراىيم في كتاب 
)ش( أحمد بن الحسين بن ىاروف، عن محمد بن عبد اهلل الزىري، وعنو أبو بكر محمد بن 

 أحمد المفيد.
 )ش( أحمد بن الحسن الشابذاشي، أبو العباس المؤدب، عن أحمد بن فارس، وعنو المرشد.

أبو بكر محمد  )محيط( أحمد بن الحسين بن إسحاؽ أبو الحسن، عن سويد بن سعيد، وعنو
 بن عمر الحافظ.

 )ؽ( أحمد بن الحسن الضراب، عن أحمد بن إبراىيم أبو الشعثاء، وعنو محمد بن عبد اهلل.
 )ؽ( أحمد بن الحسن الصراـ، عن الحسين بن أحمد الزعفراني وعنو السماف.

)ش(أحمد بن الحسين بن طبلب المشعراني أبو الجهم، عن محمد بن عبد الرحمن الجعفي، 
 نو أبو بكر المقرئ، توفي سنة تسع عشرة وثبلثمائة.وع

)ش( أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الفتح األزدي، عن محمد بن ىاروف، وعنو أبو إسحاؽ 
إبرىيم بن عمر البرمكي، قاؿ موالنا الصواب أف اسمو محمد، ذكره الذىبي في المحمد إلى أف 

 .قاؿ ضعفو البرقاني، وقاؿ الخطيب في حديثو مناكير
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)ش ؽ( أحمد بن الحسين بن أبي بكر محمد بن عبد اهلل بن خلف أبو الحسن، عن جده 
 محمد بن عبد اهلل، وعنو المرشد.

)ش( أحمد بن الحسين بن سعيد الملقب ديداف األىوازي، عن أبيو، وعن شيوخ أبيو، قاؿ 
 الذىبي من كبار الشيعة.

منصور سمع جده علي بن عمر، وعنو الخطيب )ش( أحمد بن الحسين بن علي السكري، أبو 
 وشجاع الذىلي، وقاال الحق السماع لنفسو في بعض كتب جده سماعاً طرياً.

عن أبي حاتم،  399)ش( أحمد بن محمد بن حسين المعروؼ بالبصير، حافظ كبير ولد سنة 
 وعنو حميد بن المأموف.

ين عن جعفر بن محمد بصير )ش قب( أحمد بن الحسين بن أحمد السماؾ الواعظ أبو الحس
 الجلدي، أو محمد بن جعفر، وعنو أحمد بن محمد بن طاواف.

 )ش( أحمد بن الحسين، عن إسماعيل بن عبيد، وعنو أبو الشيخ ابن حياف.



 )ش( أحمد بن الحسين سمع أبا عبد اهلل المحاملي، وعنو علي بن عبد اهلل الهمداني.
عة الرازي الصغير، عن عثماف بن أبي شيبة، )ش محيط( أحمد بن الحسين بن علي أبو زر 

 وخبلئق، وعنو تماـ الرازي، وعدة.
)جا( أحمد بن الحسين الهاروني، اإلماـ األعظم المؤيد باهلل مولده بآمل سنة ثبلثمائة وثبلثة 

وثبلثين، كاف عليو السبلـ ورعاً لم ير في عصره مثلو علماً وفضبلً وزىداً وعبادة وسخاء 
ن أبي العباس الحسني، وأبي بكر المقرئ، ومحمد بن عثماف النقاش، وعدة، وشجاعة، روى ع

وعنو يوسف الجرجاني، والحسين بن محمد صاحب المحيط، وجماعة، توفي صلى اهلل عليو 
 يـو عرفة سنة إحدى عشرة وأربعمائة عن ثماف وسبعين سنة.
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ؤمنين يحيى بن الحسين، وىو الذي أحمد بن الحسين الطبري أبو الحسين تخرج على أمير الم
انتشر مذىب الهادي على يديو في اليمن، وتخرج عليو كثير من العلماء، وقد كاف عـز على 
الرجوع إلى بلده بعد موت الهادي عليو السبلـ وسافر إلى أسفل اليمن، ثم رأى الهادي إلى 

الدين في اليمن، اتق اهلل الحق في النـو يقوؿ لو يا أبا الحسين تخرج وتترؾ التعليم ألصوؿ 
ودع عنك ىذا فانتبو مذعوراً وكر راجعاً واستقر في صنعاء، ونشر مذىب الهادي ىنالك، وإف 
كاف سلطانها من غير آؿ الرسوؿ لكنو رأى المصلحة في ذلك وسخر اهلل لو السلطاف، وقاؿ 

 وجهاتها.انشر مذىبك واظهره، وال تخف أحداً ومن ذلك الوقت يعرؼ المذىب في صنعاء 
)ؽ( أحمد بن حفص بن عبد اهلل النيسابوري أبو علي، عن أبيو وعدة. وعنو البخاري، وأبو 

 داود وبشر بن السري، قاؿ النسائي: صدوؽ، توفي سنة تسع وخمسين ومائتين.
)ط محيط( أحمد بن حمداف أبو جعفر النيسابوري، عن أحمد بن األزىر، وعبد اهلل بن ىاشم، 

وعمرو وعبد العزيز بن إسحاؽ الزيدي اثنا عليو أبو عثماف، توفي سنة إحدى وعنو ابناه محمد 
 عشرة وثبلثمائة.

)ش( أحمد بن أبي الخوالني، عن علي بن الحسن الكوفي، وعنو إسحاؽ بن أبي حساف 
 األنماطي.

 أحمد بن حمزة، عن يونس بن أرقم، وعنو أبو عوانو.
أبو بدر، عن عمو وأبي وىب موسى بن )ط ش( أحمد بن خالد بن عبد الملك الحراني، 

 وىب، وعنو ابن عدي الحافظ، وحفيده عبد اهلل بن الحسن بن أحمد.
)ـ( أحمد بن خالد الخبلؿ، أبو جعفر البغدادي، عن بن عيينة وغيره، وعنو الترمذي والنسائي، 



 وعدة، قاؿ أبو حاتم ثقة صدوؽ، توفي سنة تسع وأربعين وقيل غير ذلك
 د الراسبي، عن مهلب بن العلي، وعنو الطبراني.ش( أحمد بن خال

 )قب( أحمد بن خيثمة، عن إسماعيل بن إبراىيم وغيره، وعنو محمد بن الحسين الزعفراني.
( أحمد بن خالد الفارسي، عن محمد بن الحسين الخثعمي وغيره، وعنو أبو العباس 2)

 الحسني.
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، عن سفياف وعدة، وعنو إبراىيم بن أبي داود )ـ( أحمد بن خالد الوىبي أبو سعيد الحمصي
 وغيره، وثقو ابن معين، توفي سنة أربع عشرة ومائتين، احتج بو األربعة.
 )ش( أحمد بن خالد، عن نصر بن مزاحم، وعنو عبيد اهلل بن محمد.

)ش( أحمد بن خليد الكندي، عن يوسف بن يونس األفطس والجندي، وعنو حسن بن علي 
 التنوخي.

مد بن داود، أو أبي داود الوىبي، عن مسدد وإسحاؽ ويعقوب بن حميد وعبيد اهلل بن )ـ( أح
 محمد التيمي وغيرىم، وعنو الطحاوي، توفي سنة اثنتين وثمانين، لو مؤلفات عده.

)ش( أحمد بن داود السجستاني، عن قرة بن حبيب والحسن بن سوار البغوي، وعنو دعلج 
 .والبغوي، قاؿ الحاكم: ال بأس بو

)ش( أحمد بن داود المكي، عن قرة ويزيد بن وىب الرملي، وعنو الطبراني، قاؿ الجلبي 
 معروؼ، يروي عن النشيطي.

 )ش( أحمد بن داود، عن عبد الّلو بن أسامة، وعنو الحسين الوراؽ.
 )ط( أحمد بن درستويو، عن أبي علي الواسطي، وعنو بن عدي الحافظ.

 عيينة، وعنو أحمد بن عمرو.)ش( أحمد بن داود، عن سفياف بن 
 )ش( أحمد بن دىشم األسدي، عن مالك، وعنو علي بن سخت الواسطي.

)ط( أحمد بن راشد الهبللي، عن النفس الزكية وسعيد بن خيثم وعنو أبو بكر بن أبي داود، 
 وأحمد بن محمد بن سبلـ، روى في فضائل األئمة، فلذلك تكلموا عليو.

ري، عن سعيد بن أبي مريم، وعمرو بن خالد الحراني، وسعد )ش محيط( أحمد بن رشيد المص
 بن خيثم، وعنو الطبراني، وعبد السبلـ.

)ش( أحمد بن روح الشعراني، أبو الطيب، عن عبد اهلل بن عبيد وعمر بن محمد، وعنو أبو 
 الشيخ بن حياف.



لحسن )ش( أحمد بن روح المروزي، عن يعلي بن عمراف، ومحمد بن مصعب وعنو محمد بن ا
 بن زياد، وأحمد بن سعيد الثقفي.

 )ؿ( أحمد بن زىير عن مثنى بن معاذ، وعنو أحمد بن عبده العنسي.
)ؿ ـ( أحمد بن زيد بن يسار أبو العباس، عن الحسن بن محمد بن سعيد، وعنو أبو عبد اهلل 

 العلوي.
 )كم( أحمد بن زيد، عن حجاج، وعنو أحمد بن عبدة العنسي.
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د بن سعيد السرخسي الحافظ عن نصر بن شميل والعقدي وعدة، وعنو الستة إالَّ )ـ( أحم
النسائي وغيرىم، قاؿ الخطيب وأبو حاتم صدوؽ، وأثنى عليو أحمد وغيره، توفي سنة ثماف 

 وأربعين ومائتين.
( أحمد بن سعيد، عن عثماف الثقفي، عن الفضل بن عياش أبو نعيم وعدة، وعنو أبو العباس 2)

 ي.الحسن
)ط( أحمد بن سعيد أبو نصر الفريابي، عن عبد الّلو بن الحسن الليثي، وعنو أبي عدي 

 الحافظ.
 )ط( أحمد بن سعيد، عن إسحاؽ بن بشر، وعنو سعيد بن جعفر العّباداني.

)ط( أحمد بن سعيد، عن يعقوب بن سفياف، وعنو أبو الفرج األصفهاني، قاؿ موالنا لعلو ابن 
 العباس، كاف ثقةف توفي سنة ثبلث وتسعين ومائة.شاىين البغدادي أبو 

 )جا( أحمدبن سعيد أبو حذيفة، عن نصر بن داود، وعنو الجرجاني.
 )ش( أحمد بن سعيد البغدادي البصري، عن عمر بن مرزوؽ، وعنو الطبراني.

 )ش( أحمد بن سعيد الرقي الشامي، عن ضمرة بن ربيعة، وعنو أحمد بن عباد بن سالم.
 ن سعيد بن عبد اهلل عن الزبير بن بكار، وعننو أبو بكر األنباري.)ش( أحمد ب

 )ش( أحمد بن سعيد، عن ىشاـ بن عمار، وعنو أبو الشيخ بن حياف.
)ط( أحمد بن سفياف النسائي أوالمروزي أبو سفياف، عن عبد الرزاؽ الفريابي،، وعنو الحسن 

 بن سفياف والنسائي ووثقو، توفي بعد المائتين.
مد بن سبلـ بن عمر اللهمي الدقاؽ، عن أحمد بن منيع، ومحمد بن سعيد الرازي، )ط ؿ( أح

 وعنو حسن بن سليماف وجعفر بن إبراىيم.
)ش( أحمد بن سليماف بن أيوب الطبراني، عن محمد بن علي الشقيقي، وعنو أبو الشيخ بن 



 ين وثبلثمائة.حياف، قاؿ موالنا لعلو العّباداني الحافظ المستدرؾ، توفي سنة خمس وأربع
)ط( أحمد بن سليماف الطوسي، عن الزبير بن بكار، وعنو إبراىيم بن أحمد بن شاذاف، قاؿ 

 الذىبي: كاف صدوقاً، توفي سنة اثى عشرة وثبلثمائة.
)ش( أحمد بن سليماف بن زباف، عن ىشاـ بن عمار، وعنو عبد الغني المصري، وأحمد بن 

 محمد بن شعور.
 رىاوي، عن موسى بن مرواف، وعنو إبراىيم بن الحسن متويو.)ش( أحمد بن سليماف ال
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ش ف( أحمد بن سناف القطاف الحافظ، عن يحيى بن سعيد وإسحاؽ األزرؽ، وعدة، وعنو  2)
البخاري وابن أبي حاتم، وقاؿ ىو إماـ أىل زمانو وجماعة وثقو ابن ماكوال والدار قطني وأبو 

 مائتين.حاتم، توفي سنة ثماف وخمسين و 
 )قب( أحمد بن سهل بن مردويو، عن أحمد بن عيسى الناقد، وعنو محمد بن حسين المقرئ.

)ط ف( أحمد بن سهل الرازي، عبلمة محدث ثقة، حافض، لقي الشيوخ من الزيدية كالمرادي، 
وحمداف والحسين بن القاسم، وعبد اهلل بن موسى، وإسماعيل بن محمد وغيرىم، وعنو شيخ 

زيد عيسى بن محمد والحافظ صنو الناصر الحسين بن علي المصري المحدث،  الزيدية أبو
وكاف أحد عيوف الزيدية والمعنيين بجمع سير أئمتهم وأخبارىم مصنف أخبار فخ ويحيى بن 

 عبد اهلل.
 )ش( أحمد بن سهل األشناني، عن داود بن رشيد، وعنو ابن حياف.

وىاني وعدَّة، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم )ش( أحمد بن سيار المروزي، عن يحيى بن أيوب 
 والحسن بن سفياف وخلق، وثقو النسائي والدار قطني، توفي سنة ثماف وستين ومأتين.

)ف( أحمد بن سهيل األسفرايني، عن بن حنبل، قاؿ أبو حاتم صدوؽ، روي لو أبو الغنائم، 
 توفي بعد الثمانين والمأتين.

رحمن، صاحب السنن الحافظ الكبير لو الخصائص )ش( أحمد بن شعيب النسائي، أبو عبد ال
في فضل علي عليو السبلـ، عده بعض أصحابنا من الشيعة، توفي سنة ثبلث أو اثنتين ، أو 

 أربع وثبلثمائة، روى عنو الطحاوي وغيره.
 )جا( أحمد بن أبي شعيب، عن موسى بن أعين، وعنو ابن الخطاب.

 وعنو عثماف بن محمد بن أحمد السمرقندي.)ش( أحمد شيباف، عن عبد اهلل بن ميموف، 
 )ش( أحمد بن صالح بن عمر البزار، عن منصور الصياد، وعنو علي بن الحسن بن جهضم.



( أحمد بن صالح أبو جعفر الطيري، عن عبد الرزاؽ وعبد اهلل بن نافع وأبي كريب وطائفة، 2)
يني، وأبو حاتم وجماعة منهم وعنو أبو داود والبخاري، وجماعة، وثقو أحمد ويحيى، وابن المد

 البخاري، توفي بعد األربعين ومأتين.
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)ش( أحمد بن الصباح النهشلي، عن وكيع وجماعة، وعنو البخاري وطائفة، وثقو النسائي، توفي 
 سنة اثنين وأربعين.

( أحمد بن صبيح اليشكري األسدي، عن حسين بن علواف، واباف وغيرىما، وعنو أحمد بن 4)
سى والمرادي وحسن بن عبد الواحد، ومحمد بن إسماعيل األحمسي، توفي قريباً من عي

 المأتين، اعتمد عليو األئمة، ال يقبل ما قالت فيو النواصب.
)ش( أحمد بن الصقر، بن برماف المستملي، عن حسن بن قزعة، ومحمد بن عبيد بن حباف، 

 وعنو محمد بن حسين األزدي، وأبو الحسن بن لولو.
 ( أحمد بن طارؽ أبو أنس، عن ىشاـ بن الكلبي، وعنو محمد بن عثماف.)جا

 )مح( أحمد بن طاىر الرقي، عن اإلماـ أحمد بن عيسى، وعنو المرادي.
)ط( أحمد بن أبي ظبية عيسى بن سليماف الدارمي الجرجاني، عن أبيو وطائفة، وعنو حسين بن 

و، وقاؿ في الكاشف: صالح الحديث، عيسى الدامغاني، وجماعة، قاؿ أبو حاتم: يكتب حديث
 توفي سنة ثبلث ومأتين، احتج بو النسائي.

)ـ ص جا ش( أحمد بن عامر الطائي الشيعي، أبو عبد اهلل ، يروي عن علي بن موسى منها 
الصحيفة سنة أربعة وتسعين ومائة، وعنو ولده عبد اهلل سنة ستين ومائتين، احتج بو المنصور 

 وصححا إسناد الصحيفة، وعداده في ثقات الشيعة. باهلل والقاسم بن محمد
 )ـ( أحمد بن العباس بن حمزة، عن محمد بن مهاجر، وعنو أبو سعيد العدؿ.

)ط( أحمد بن العباس بن يزيد األصفهاني، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، 
 ومحمد بن نصر، وعنو أبو العباس الحسني.

عن محمد بن عبد اهلل المستعين، وحسن بن علي العدوي، )ش( أحمد بن عبد اهلل ُجَلين، 
وأحمد بن قاسم بن نصر، وعنو أبو القاسم التنوخي، توفي سنة ستة وسبعين وثبلثمائة، يروي 

 في فضائل اآلؿ فرفضوه رفضهم اهلل.
)ش( أحمد بن عبد اهلل أوعباد بن سالم، عن علي بن سعيد الرقي، وعنو أبو حفص، عمر بن 

 ظ.أحمد الواع



)ش( أحمد بن عبد اهلل بن سابور، عن سليماف بن عمر الجبار، وعنو أبو عمرو بن حيوة، وابن 
 عدي في كاملة.
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)ش( أحمد بن عبد اهلل بن القاسم بن سوار البزار، عن إبراىيم بن عبد الوىاب، وعنو أبو 
 غساف إسحاؽ.

حمد بن عبد اهلل القرشي، وعنو )جا( أحمد بن عبد اهلل بن علي بن سويد بن منجوؼ، عن أ
 البخاري، وأبو داود والنسائي توفي سنة اثنتين وخمسين ومأتين.

 )ش( أحمد بن عبد اهلل بن إدريس، عن عيسى بن يونس، وعنو إبرىيم بن الهيثم.
)ش( أحمد بن عبد اهلل بن شجاع البغدادي، أبو العباس، عن علي بن حرب، وأحمد بن 

، وعلي بن عبد الرحمن بن أبي السري. الحجاج، بن الصلت، وعنو  أحمد بن داـر
)جا( أحمد بن عبد اهلل بن فضالة القاضي، عن الحسين بن محمد الحسني، وعنو أبو أحمد 

 العسكري.
)قب( أحمد بن عبد اهلل بن الحسين، أبو عبد اهلل، عن محمد بن محمد بن أحمد البزار، وعنو 

 أبو عبد اهلل الحسني الدباس.
 عبد اهلل بن الفضل بن سهل بن سبرة أبو بكر.أحمد بن 

)محيط ط( أحمد بن عبد اهلل الحربي، عن علي بن إبراىيم بن مسكات وعده، وعنو شيخ 
 الزيدية عبد العزيز بن إسحاؽ.

)ش( أحمد بن عبد اهلل بن محمد األنماطي المعروؼ بابن المبلعب، عن القطيعي، وعنو 
 المرشد.

بن محمد بن ربيعة بن عجبلف القرشي، عن يحيى بن عبد اهلل بن )جا ط( أحمد بن عبد اهلل 
 الحسن، وعنو محمد بن علي بن خلف، وأحمد بن عبد اهلل بن سعيد بن منجوؼ.

)ط( أحمد بن عبد اهلل بن محمد أبو علي، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، قاؿ الجلبي صوابو 
 بن حمدة.

عن ابن األعرابي، ويحيى بن سليم، وعنو محمد  )ط( أحمد بن عبد اهلل بن ميسرة النهاوندي،
 بن علي بن خلف، قدحوه بمالم يعرؼ.

ش ؿ( أحمد بن عبد اهلل بن يونس الغدراني، عن ابن ابي ليلى والثوري، وغساف وقيس  2)



وإسرائيل، وعنو الشيخاف، وابن أبي داود، توفي سنة سبع وعشرين ومأتين، قاؿ أبو حاتم: كاف 
 بو الجماعة. ثقة متقناً، احتج
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)ش جا( أحمد بن عبد اهلل أبو نعيم األصفهاني، صاحب الحلية، أجاز لو مشائخ الدنيا، وعنو 
المرشد والخطيب وأبو صالح المؤذف وخلق، قاؿ ابن مردويو لم يكن أحد أحفظ وال أسند 

أحفظ منو، توفي في منو، وقاؿ حمزة العلوي: ال يوجد ال شرقاً وال غرباً أعبل إسناداً منو وال 
 محـر سنة ثبلثين وأربعمائة.

)ط ش( أحمد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم البرقي، سمع من عمر وابن أبي سلمة وجدَّه، وروى 
عن حماد بن عيسى وغيره، وعنو أحمد بن علي المدائني، وحسن بن حمزة وغيرىما،، قاؿ في 

 ضاف سنة سبع وسبعين.التذكرة: كاف من الحفاظ المتقنين رفستو دابة في رم
 )ش( أحمد بن عبد اهلل الحذاء، عن عبد الجليل، بن عطية، وعنو محمد بن عمر.

 )ؿ( أحمد بن عبداهلل أبو جعفر القاضي، عن أبيو، وعنو السيلقي.
)ش( أحمد بن عبد اهلل البلخي، عن إبراىيم بن الهيثم، وعنو عمارة بن وقيمة )جا( أحمد بن 

 مد بن عبد اهلل، وعنو الجرجاني.عبد اهلل الزار، عن مح
 )ش( أحمد بن عبد اهلل أبو صالح، عن أبيو، وعنو ولده صالح.

 )ش( أحمد بن عبداهلل العطار، عن حسين األشقر، وعنو أبو الفضل الربعي الهاشمي.
 )جا(أحمد بن عبد اهلل، عن عبد الحكيم، وعنو الحسن بن األشرؼ.

 اب أحمد بن عبد اهلل بن يونس، قاؿ موالنا.)ـ( أحمد بن عبد اهلل، عن يونس والصو 
 )ط( أحمد بن عبد اهلل ، عن محمد بن الصادؽ، وعنو المطوعي شيخ حسن بن عمراف.
 )ط( أحمد بن عبد اهلل، عن أبي سيبلف، وعنو علي بن الحسين الوراؽ، لعلو ابن يونس.

بوب والحسن بن )ط( أحمد بن عبد اهلل البرقي، عن أبيو، وعلي بن الحكم والحسن بن مح
يزيد النوفلي، وبشر بن عبد اهلل، وبكر بن صالح، والقاسم بن يحيى، وعنو محمد بن الحسن 

الصفار، وفي موضع من األمالي أحمد بن عبد اهلل البرقي، عن جده أحمد بن محمد، وفي 
موضع منها. أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، وفي موضع عن الحسن 

 ب، وبفي موضع من األمالي.بن محبو 
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أحمد بن بن محمد بن خالد البرقي، عن الحسن بن فضالة، وعن الجميع محمد بن الحسن 
الصفار، وسيأتي ترجمة ألحمد بن محمد بن خالد البرقي، وذكرىا صاحب الطبقات، وكذا 

ة، وىو األشبو ألحمد بن محمد بن عيسى، لكنو قاؿ أبو جعفر القمي، ولعلهما صاحبا الترجم
 والنسبة إلى برقة ػ يعني قرية ػ بقم وأىل قم كلهم شيعة، وأحمد المترجم لو وثقو المنصور باهلل.

 )ش( أحمد بن عبد الباقي أبو نصر، عن نصر بن أحمد، وعنو المرشد.
)مح ط ش ؿ( أحمد بن عبد الجبار العطاردي، عن أبي بكر بن عياش، ويعقوب بن حميد، 

ن عباد المكي. وعنو شيخ الزيدية عبد العزيز و )مح( وابن عرفة، ومحمد بن ووكيع، ومحمد ب
المظفر الحافظ، قاؿ الدار قطني: ال بأس بو، قد أثنى عليو أبو كريب، توفي سنة اثنتين وسبعين 

 ومأتين.
)ؽ( أحمد بن عبد الرحمن البسري الدمشقي، عن الوليد بن مسلم وطبقتو، وعنو الترمذي 

ن ماجو، وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي في رمضاف سنة ثماف وأربعين والنسائي، واب
 ومأتين.

)ش( أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد السقطي، عن يزيد بن ىاروف، وعنو أبو بكر المفيد 
 سكت عليو في اإلكماؿ.

)ش( أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، عن أبيو، عن جده، وجماعة، وعنو أبو داود، وابن 
 ، وعلى ابن سعيد الرازي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ.الضريس

)ش( أحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة أبو العباس، عن محمد بن حباف المازني، وعنو إبراىيم 
 بن طلحة بن غساف.

)ش( أحمد بن عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن سعيد بن إسماعيل المدني، وعنو عبد 
 الرحمن بن القاسم القطاف.

 عبد الرحمن بن جارش، أبو اليمن، عنو إسماعيل السماف، ذكره الجلبي. )ش( أحمد بن
( أحمد بن عبد الرحمن بن وىب القرشي الفهري، عن عمو عبد اهلل والشافعي، وعدة، وعنو 2)

الطحاوي، وأبو بكر بن يعقوب بن ومسلم وغيرىم،وثقو محمد بن عبداهلل بن عبد الحكم، 
 ي حاتم: صدوؽ، توفي سنة أربع وستين، ومائتين.وعبد الملك بن شعيب، وقاؿ ابن أب
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 )ط( أحمد بن عبد الرحمن التحري، عن ابن الوليد، وعنو عبد الّلو بن محمد.
 )ط( أحمد بن عبد الرحمن، عن أبي داود، وعنو أبو بكر الوراؽ.



 )مح( أحمد بن عبد الرحمن، عن حسن بن محمد، وعنو المرادي.
 حمن الشيرازي، عن إبراىيم بن أحمد بن داود، وعنو حميد بن المأموف.)ش( أحمد بن عبد الر 

 )ط( أحمد بن عبد العزيز بن حماد، عن محمد بن إسحاؽ الصاغاني، وعنو ابن عدي.
)ش( أحمد بن عبد الرحيم أبو جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاؽ بن جعفر، عن أبيو، 

 عن جده وعنو محمد بن عبد الّلو الشيباني.
)ش ط( أحمد بن عبدالعزيز الجوىري أبو بكر، عن عمر بن شبو، وعنو محمد بن الحسن بن 

سفياف اعتمده بن ابي الحديد ووثقو )مح( في الذكر. أحمد بن عبد الملك عن عبد اهلل بن 
 مبارؾ، وعنو ولده أحمد، روى لو في الذكر.

يقاؿ أحمد بن واقد، عن )ش( أحمد بن عبد الملك بن واقد األسدي موالىم الحراني، وقد 
 حماد بن زيد وغيره، وعنو البخاري وأحمد وأبو زرعة وخلق، مات سنة إحدى وعشرين ومأتين.

 )ش( أحمد بن عبد المؤمن، عن عمر بن راشد، وعنو محمد بن خليل.
)قب( أحمد بن عبد الوىاب بن نجده، عن خالد بن يزيد وغيره، وعنو الطبراني وأبو الحسن 

 خروف، توفي سنة تسع وتسعين ومأتين.المغازلي، وآ
)مح ش نص( أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، عن حماد بن زيد، وعمارة بن عبد اهلل، وعبد 
الوارث، ويزيد بن أباف وخلق، وعنو أبو الشيخ بن حياف وابن ناجية، وابن رستة، وثقو أبو حاتم 

 ين، احتج بو مسلم واألربعة.والنسائي، قاؿ في الكاشف: حجة، توفي سنة خمس وأربعين ومأت
)ش( أحمد بن عبداف بن محمد األىوازي أبو بكر الحافظ، عن محمد بن يحيى بن سليماف، 

 الباغندي، وعنو محمد بن عبد الرحمن الدرسيني.
)ش( أحمد بن عبيد اهلل بن القاسم أبوبكر البزار، عن إبراىيم بن عبد الوىاب، وعنو إبراىيم بن 

 طلحة بن غساف.

(1/126) 

 

أحمد بن عبيد اهلل بن عمار أبو العباس المعروؼ بحمار العزير، عن عثماف بن أبي شيبة، قاؿ 
 الذىبي: من رؤوس الشيعة، وفي اإلكماؿ: كاف شيعياً لو مصنفات في مقاتل الطالبيين وغيرىا.
 )مح ش( أحمد بن عبيد اهلل بن ناصح، وفي اإلكماؿ والخبلصة والميزاف أحمد بن عبيد غير

مضاؼ أبو جعفر الهاشمي موالىم عن الواقدي وغيره، وعنو )مح( وقاضي القضاة، وعدة، قاؿ 
الذىبي: صويلح، وقاؿ ابن عدي: ىو عندي من أىل الصدؽ مع ىذا كلو ويحدث بمناكير، 

 توفي سنة إحدى وستين ومأتين، احتج بو أبو داود والبخاري في رفع اليدين.



سهل أبو بكر الواسطي، عن الحافظ محمد بن عثماف بن  )قب( أحمد بن عبيد بن الفضل بن
 سمعاف، وعنو أحمد بن محمد الجوثي.

 )مح( أحمد بن عبيد، عن مؤمل بن إىاب، وعنو المرادي.
 )محيط( أحمد بن عبيد أبو جعفر، عن جعفر بن محمد بن سعيد الكوفي، وعنو قاض القضاة.

والحسن بن عبد الرحمن المقرئ،  )مح ف( أحمد بن عثماف بن حكيم األودي، عن أبيو،
وحسن بن حسن، وخالد بن إياس، وعنو )مح( والشيخاف والنسائي وابن ماجو، وخلق وثقو 

 النسائي، قاؿ في الكاشف: حجة. توفي سنة إحدى وستين ومائتين.
)ش ـ( أحمد بن عثماف بن يحيى البغدادي أبو الحسن، عن أبي زيد الذراع، وعن العباس بن 

ي، وعنو الحسن الصيرفي، توفي سنة تسع وأربعين ومأتين، احتج بو أبو عبد اهلل محمد الدور 
 الحاكم.

)مح ـ( أحمد بن عثماف عن بكر بن عبد الرحمن، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وعنو أحمد بن 
 بكر والطحاوي.

 )ط( أحمد بن عطية الصفار، عن جعفر بن محمد السدوسي، وعنو شيخ الزيدية عبد العزيز.
( الظاىر 2( أحمد بن علي بن إبراىيم بن ىاشم، عن أبيو، وعنو الحسين بن ىاروف والد ))ط

 أنَّو ابن البريد، واهلل أعلم.
 )ش( أحمد بن علي بن الهيثم الكاتب، وعنو أبو القاسم التنوخي.

 )ش( أحمد بن علي بن أحمد بن الصيدالني، عن محمد بن إسماعيل الوراؽ، وعنو المرشد.
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)ش( أحمد بن علي بن إسماعيل الرازي، عن عمر بن علي الرازي، وعنو الطبراني، قاؿ الذىبي 
 الرازي الخصيب شيعي لو تأليف.

 )ش( أحمد بن علي بن أحمد القمي، عن علي بن الحسن، وعنو علي بن محمد الشعراني.
كناني، وعنو )المرتضاه( أحمد بن علي بن أحمد أبو الحسن قاضي الحرمين، عن أبي حفص ال

 أحمد بن محمد بن صاعد.
)ش ؽ( أحمد بن علي بن ثابت الحافظ المعروؼ بالخطيب، سمع عن مشائخ عصره، وطاؼ 
األقاليم قاؿ ابن ماكوال، كاف آخر األعياف ممن شاىدناه معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطاً لحديث 

وعلم صحيحو وغريبو وفرده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وتفنناً في عللو وأسانيده، 
ومنكره ومطروحو، وقاؿ السماف: كاف ثقة متحرياً حجة كثير الضبط، ختم بو الحفاظ، روى عنو 



 المرشد وأبو الغنائم، توفي سابع ذي الحجة سنة ثبلث وستين وأربعمائة.
)قب( أحمد بن علي بن جعفر بن العلي الحنوطي أبو الفرج الحافظ، عن الحسين بن محمد 

 فراني وغيره، وعنو أحمد بن محمد بن عبد الوىاب وغيره.الزع
 )ش( أحمد بن علي بن الجارود، عن إسماعيل بن عبد اهلل، وعنو أبو الشيخ ابن حباف.

)ش( أحمد بن علي بن الحسين بن التوزي، عن الحسن بن الحكم ومحمد بن عبد اهلل 
 اإلكماؿ ثقة.الحافظ، ومحمد بن عمراف المرزباني، وعنو المرشد، قاؿ في 

)ش( أحمد بن علي بن الحسين او الحسن األنصاري، عن عبد السبلـ الهروي، عن علي بن 
 موسى الرضى، وعنو محمد بن األغلب، توفي سنة ثماف عشرة، وثبلثمائة.

)ش( أحمد بن علي بن الحسين أبو الحسين المحتسب، عن علي بن عمر الّسكري وغيره، 
 وعنو المرشد.

بن علي بن سعيد األموي الحافظ أبو بكر المروزي، عن عبد اهلل بن داىر  ) ط محيط( أحمد
 وابن حنبل وخلق، وعنو النسائي، ووثقو وعدة، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين ومأتين.
 )محيط( أحمد بن علي الزميل أبو عبد اهلل، عن عيسى بن مهراف، وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ.

 ن سهل، عن علي بن حمدوف وعنو أحمد بن محمد القفاؿ.)محيط( أحمد بن علي ب
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)ط( أحمد بن علي بن عبد الّلو األستاذ القزويني، قاؿ الرافعي: كاف عالماً بالقرآف والفقو على 
مذىب الكوفيين وعالماً بالفرائض كبير المحل، سمع من جماعة، انتهى، وروى عن محمد بن 

 وخمسة وستين، وتوفي سنة إحد وسبعين وثبلثمائة.جمعة وعنو )ط( سنة ثبلثمائة 
 )ش( أحمد بن علي بن عافية، عن )مح(، وعنو أبو العباس.

)ش( أحمد بن علي بن عيسى بن ماىاف الرازي، عن محمد بن عبد الملك بن زنجويو، وعنو 
 أبو الشيخ بن حياف.

ـ محمد بن )ش( أحمد بن علي بن عمر، عن محمد بن علي األنصاري، وعنو عبد السبل
 موسى.

)ش( أحمد بن علي بن العلي بن موسى بن عبد اهلل الجوزجاني المحدث، عن أبي عبيدة بن 
أبي السفر وغيره، وعنو أحمد بن محمد الفارسي، ومحمد بن عبد اهلل الدقاؽ، قاؿ في 

 ( سنة.93التذكرة، توفي ببغداد سنة ثماف وعشرين وثبلثمائة عن )
سم الموصلي أبو يعلي، عن أبي الربيع، وعنو أحمد بن علي )ط( أحمد بن علي بن القا



 النجري.
)المرتضاه( أحمد بن علي األصفهاني، أبو بكر الشيخ، عن محمد بن أحمد بن حمداف، وعنو 

 محمد بن أحمد بن صاعد.
)ش( أحمد بن علي بن محمد الجهم، أبو جعفر الكاتب، عن محمد بن جرير، وعنو أبو 

 القاسم التنوخي.
 أحمد بن علي بن محمد، عن عبد العزيز بن إسحاؽ، وعنو أبو القاسم التنوخي. )ش(

)ش( أحمد بن علي المثنى، أبو يعلي الموصلي الحافظ الثقة، صاحب المسند، سمع علي بن 
الجعد، وابن معين ومحمد بن عبد اهلل بن نمير، وسعد بن مطرؼ وخلق، وعنو اإلسماعيلي، 

، وثقو ابن حباف ووصفو باإلتقاف والدين، وقاؿ الحاكم: ثقة وأبو حاتم وابن حباف وطائفة
 مأموف، توفي سنة سبع وثبلثمائة، قاؿ موالنا خرج لو أبو طالب فيما أحسب.

 )ط( أحمد بن علي بن ىاروف أبو الفتح، عن أبيو، وعنو أبو طالب.
 )ط( أحمد بن علي بن ىاشم والصواب أحمد بن علي بن إبراىيم بن ىاشم.
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)ش( أحمد بن علي بن مسلم األبار أبو العباس عن مسدد وجماعة، وعنو القطيعي وخلق، قاؿ 
 الخطيب: كاف ثقة حافظاً متقناً، توفي سنة تسعين ومأتين.

 )ش( أحمد بن علي الرازي، عن حسن بن عمر، وعنو ابن شاىين.
كرخي، كاف )ط( أحمد بن علي الكرخي، شيخ الحنفية ببغداد، وصاحب أبي الحسين ال

مشهوراً بالزىد والدين ذكره في التذكرة، وابن مخزمة، روى عنو أحمد بن محمد بن سبلـ، 
 وعنو أبو العباس الحسني، توفي سنة سبعين وثبلثمائة.

 )ش( أحمد بن علي المدائني، عن أحمد بن عبد اهلل البرقي، وعنو محمد بن المظفر.
 د بن عمر، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.)علوي( أحمد بن علي العطار، عن علي بن أحم

)ط( أحمد بن علي المقرئ الخراز، عن محمد بن الحسين بن إسكات، وعنو عبد اهلل بن 
 محمد القاضي، قاؿ في التذكرة، ىو المسند، توفي سنة ست وثمانين ومأتين.

ن )ط( أحمد بن علي النمير، أماـ مسجد سلمية، عن ثور بن يزيد وجماعة، وعنو محمود ب
خالد الدمشقي، قاؿ في الكاشف: جيد الحديث، وقاؿ أبو حاتم أحاديثو مستقيمة، احتج بو 

 أبو داود.
)ـ( أحمد بن علي النيسابوري، عن أبي سعيد العدؿ، قاؿ الحاكم حدث عن جماعة لم يسمع 



 منهم وال أعلم لو حديثاً وضعو وال إسناداً ركبو، قاؿ موالنا: روى عنو )ـ( ووثقو.
علي بن يحيى المنجم أبو الحسن عده اإلماـ عليو السبلـ في رجاؿ أبي طالب،  أحمد بن

وذكره في الجامع وقاؿ: توفي سنة سبع وعشرين وثبلثمائة وعداده في رجاؿ العدؿ والتوحيد 
 وذكره المنصور في الشافي.

)ف قب( أحمد بن عمار بن خالد، عن أحمد بن معاوية ومخوؿ بن إبراىيم وقطن بن بشير 
 لزراع، وعنو أحمد بن محمد بن قطن، ومحمد بن محمود.ا

 )ط( أحمد بن عمر بن سليم، عن سعيد بن يوسف، ومحمد بن كثير، وعنو محمد بن حسين.
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)ش( أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزار صاحب المسند، عن علي بن المنذر، 
اف، وإبراىيم الجوىري، وعدة، قاؿ الذىبي: وعباد العرزمي، وجماعة، وعنو أبو الشيخ بن حي

صدوؽ مشهور، وقاؿ النسائي: ثقة يخطئ، توفي سنة اثنين وتسعين، وقيل تسع وأربعين 
 ومائتين.

)علوي( أحمد بن عمر البجلي، عن سبلـ بن عبد اهلل الهاشمي، وعنو جعفر بن عيينة 
 اليشكري.

األموي موالىم عن بن عيينة وابن  )ط ش( أحمد بن عمرو بن عبد اهلل السرح أبو الطاىر
وىب، ووكيع وخلق، وعنو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي، قاؿ ابو حاتم: ال بأس بو، ووثقو 

 النسائي، توفي سنة خمسين ومائتين.
)ش( أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني، أبو بكر، عن جبارة بن المغلس وإبراىيم بن 

لشيخ بن حياف وابن فورؾ، وخلق، قاؿ ابن أبي حاتم: محمد الشافعي، وعدة، وعنو أبو ا
 صدوؽ، قيل: كاف مذىبو القوؿ بالظاىر، وترؾ التأويل، توفي سنة سبع وثمانين ومائتين.
)ط( أحمد بن عمرو بن محمد الربيعي، عن الحسن بن مدرؾ الطحاف، وعنو ابن عدي 

 الحافظ.
الربيع بن سليماف، وعنو أبو أحمد )ط( أحمد بن عمرو، أو عمر بن يعقوب الجواليقي، عن 

 العسكري.
 )ش( أحمد بن عمرو، عن أحمد بن داود، وعنو محمد بن أيوب.

)ش( أحمد بن عمرو بن عبد اهلل بن شؤذب، عن الحسين بن إسحاؽ البرذعي، وعنو أحمد بن 
 محمد بن عبد الوىاب.



علو أحمد بن )ط( أحمد بن عمراف السلمي، عن علي بن يوسف، وعنو محمد بن عمارة ل
 عمراف بن سلمة، وثقو الحسكاني.

)ط( أحمد بن أبي عمراف الهروي أبو الفضل المكي، عن علي بن العباس القرشي، وعنو عبد 
 العزيز بن علي الوراؽ.

 )ش( أحمد بن عمير، عن أحمد بن الفرج، وعنو عبد اهلل بن محمد األنطاكي.
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زيد أبو عبد اهلل فقيو أىل البيت، عن الصادؽ ومحمد  علوي( اإلماـ أحمد بن عيسى بن 4)ىػ 
بن بكر، ومحمد بن زكريا الغبلبي وحسين بن علواف كثيرًا، وعنو ولداه علي ومحمد و )مح( ، 

 ولد سنة إحدى وستين، وتوفي سنة أربعين ومأتين، قيل اختفى من العباسية أربعين سنة.
مر وابن أبي سلمة، وعنو عبد الرحمن بن )ط( أحمد بن عيسى بن زيد الخشاب النيسي، عن ع

 سليماف وأبو الحسن الحميري، تكلموا عليو.
)ش قب( أحمد بن عيسى السكني التلدي، عن عبد اهلل بن يحيى الرىاوي وىاشم بن القاسم 

 والرمادي، وعنو ابن شاىين وغيره.
لب أبو قب محيط( أحمد بن عيسى بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طا 5)

الطاىر، عن ابيو، عن آبائو والنفس الزكية والحسين بن زيد وابن فديك وغيرىم وعنو الحسن 
بن يحيى و )مح( وأحمد بن يحيى بن المنذر وحسين بن عبد الواحد وغيرىم، وقد تكلم فيو 

 النواصب كعادتهم في أىل ىذا البيت وشيعتهم وال ضير فإف العدو ال يألو في عدوه.
أحمد بن عيسى بن أبي موسى العجلي أبو جعفر العطار، عن حسين بن نصر  )ط ش علوي(

وعباد بن يعقوب وغيرىما، وعنو )مح( وعبد العزيز شيخ الزيدية وأبو الفرج األصبهاني كثيرًا من 
 سير األئمة.

 )ش( أحمد بن عيسى الحماني أبو الجريس الكبلبي عن مصعب وعنو أبو الشيخ بن حياف.
 يسى الناقد عن إبراىيم بن محمد، وعنو أحمد بن سهل بن مردويو.)قب( أحمد بن ع

 )ش( أحمد بن عيسى، عن أبي محمد الحراني، وعنو أبو بكر الشافعي.
 أحمد بن عيسى المحلوؽ أبو حامد، عن العباس بن سورة ذكره الجلبي.

و وعبد )ش جا( أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي الضبي الحافظ الثقة عن سهل بن عبد رب
الرزاؽ وحسين الجعفي وغيرىم، وعنو أبو داود وغيره، قاؿ أحمد ما تحت أديم السماء أحفظ 

 منو، وقاؿ ابن عدي ال أحفظ لو رواية منكرة، توفي سنة ثماف وخمسين ومائتين.
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)ش ف( أحمد بن الفرج أبو عبيد الحمصي المعروؼ بالحجازي، عن بقية، وعنو محمد بن 
فواف وأحمد بن عمير وغيرىم، قاؿ الذىبي ىو وسط، ووثقو بن أبي حاتم، توفي أحمد بن ص

 سنة نيف وسبعين.
 ( أحمد بن الفضل الدينوري أبو بكر المطوعي، عن جعفر الفريابي، وغيره، وعنو أبو العباس.2)

 )جا( أحمد بن الفضل عن الثوري، وعنو محمد بن عبد اهلل بن عبد النور.
بن صدقة، عن عبد اهلل بن محمد البلوي، وعلي بن يحيى بن عبد  )ش( أحمد بن القاسم

 الوىاب، قاؿ موالنا لعلو أحمد بن علي بن صدقة.
)ط ش( أحمد بن القاسم بن نصر بن زيد بن أخي الليث النيسابوري أبو بكر عن أحمد بن 

 صالح الوراؽ والوليد بن شجاع، وعنو الحافظ بن عدي وعلي بن عمر السكري.
( أحمد بن القاسم، عن محمد بن عبد اهلل الجعفري، وعلي بن حسين البزار )ش محيط

 وغيرىما، وعنو أحمد بن إبراىيم بن شاذاف، وعلي بن محمد الدىاؽ.
)ط( أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر الشجري تلميذ محمد بن جرير الطبري، عن 

ر قطني والسيلقي، قاؿ الذىبي:  محمد بن الجهم والحسن بن عبد الحميد، وعدة، وعنو الدا
 كاف من أوعية العلم يعتمد على حفظو فيهم، توفي سنة خمسين وثبلثمائة.

 )ط( أحمد بن لباب بن المتوكل أبو جعفر، عن خراش بن محمد، وعنو ابن عدي الحافظ.
)ط محيط( أحمد بن الماندج الحزي، عن إبراىيم بن ىاشم وسعيد بن مالك، وعنو عبد العزيز 

 الزيدية. شيخ
 )ط( أحمد بن مجاىد المقري أبو بكر، عن أحمد بن حسين، وعنو علي بن مهدي الطبري.

 )ش( أحمد بن محبوب بن سليماف الفقيو، عن علي بن حفص، وعنو علي بن أحمد.
 )ف( أحمد بن محمد بن داود بن أخت أبي حاتم، عن أبي حاتم، وعنو الناصر للحق.

لبي أبو إسحاؽ المفسر الكبير صاحب التفسير الكبير، روى أحمد بن محمد بن إبراىيم الثع
 عن جماعة وعداده في ثقات الشيعة، توفي سنة سبعة وعشرين وأربعمائة أىملو موالنا.

 )ؿ( أحمد بن محمد بن إبراىيم، عن عبد الرحمن بن جبلة، وعنو علي بن محمد الشيباني.
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عن أبي الحسين بن محمد بن الحسين الحضرمي، )ؼ( أحمد بن محمد بن إبراىيم العباسي، 
 وعنو علي بن محمد أبو الغنائم.

)ـ( أحمد بن محمد بن إبراىيم أبو سعيد المعدؿ عن بكر بن عبداف بن حاتم وأحمد بن 
 العباس وغيرىما، وعنو إسماعيل بن صاعد وأحمد بن علي النيسابوري.

م السمين عن محمد بن جرير، وعنو ابن )ط( أحمد بن محمد بن إبراىيم المروزي بن بنت حات
 عقدة، وثقو الخزرجي، توفي في سنة اثنتين وتسعين ومائتين.

)ش علوي( أحمد بن محمد بن إبراىيم أبو نصر المحازمي، عن عبد اهلل بن محمد بن يعقوب 
 وغيره، وعنو أبو عبد اهلل العلوي وأبو القاسم التنوخي وذكره في اإلكماؿ قاؿ سمع منو شيخنا

 ابو القاسم الخ.
)ش ؽ( أحمد بن محمد بن منصور العتيقي، عن محمد بن يحيى بن عبداف وعباس بن محمد 

بن متويو وحسن بن محمد الموصلي وعدة، وعنو المرشد وأبو الغنائم، قاؿ ابن فهد: كاف 
 صدوقاً ثقة فهماً، توفي في صفر سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.

ن محمد بن عبدوس أبو الحسن السلمي بن الزعفراني، عن )ش( أحمد بن محمد بن أحمد ب
 عبد العزيز بن أحمد والقطيعي، وابن ماشي وغيرىم، روى عنو المرشد.

)ش( أحمد بن محمد أبو الحسين بن النفور البزار، عن علي الجريري وغيره، وعنو المرشد 
 ئة.وغيره، قاؿ ابن فهد المحدث الصدوؽ، توفي سنة أربع وأربعين وأربعما

 أحمد بن محمد بن الحسن، عن ابن عقدة، وعنو الحسن بن موسى.
)ش( أحمد بن محمد بن أحمد المعروؼ بأبي تراب، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعنو 

 محمد بن محمود.
)ش( أحمد بن محمد بن أدـ، عن أحمد بن عبد اهلل بن شجاع، وعنو أحمد بن إبراىيم 

 الحقاؼ.
بن يعقوب المعروؼ بابن فقرجل أبو الحسن الوزاف، عن جده  )ش( أحمد بن محمد بن أحمد

 ومحمد بن إسماعيل الوزاف، وعنو المرشد.
)ـ( أحمد بن محمد بن زيد الواسطي أبو بكر، عن أبيو وعمو علي، وعنو حسين بن عبد اهلل 

 البجلي.
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الملحمي،  )ش( أحمد بن محمد بن زر أبو سعيد الواعظ األصفهاني، عن أحمد بن محمد
 وعنو المرشد، قاؿ الذىبي: كاف معتزلياً غاؿ.

)ش( أحمد بن محمد بن فضالة النيسابوري، أبو علي، عن محمد بن عبد اهلل باشذاف، وعنو 
 أحمد بن علي بن ثابت الخطيب.

)ش( أحمد بن محمد بن إسحاؽ أبو العباس األنماطي النيسابوري، عن إسحاؽ بن حمداف، 
 بري، طاىر بن عبد اهلل.وعنو أبو الطيب الط

)الحاكم( أحمد بن محمد بن إسحاؽ الشيخ أبو حامد النجار، شيخ الحاكم الجشمي، عن 
أبي سهل بشر بن أحمد األسفرايني، وأبي أحمد الحافظ، وأبي أحمد الحسن بن علي 

 الميكالي التميمي، وخلق، توفي سنة ثبلث وثبلثين وأبعمائة، أحد مشائخ العدؿ والتوحيد.
( أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي أبو بكر الشافعي يعرؼ بالبرقاني، عن أبي العباس )ؽ

بن حمداف والقطيعي وأبي بكر اإلسماعيلي وخلق، وعنو أحمد بن محمد الخطيب، قاؿ: وكاف 
 ثقة ورعاً ثبتاً فهماً لم ير في شيوخنا أثبت منو، توفي في رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة.

محمد بن إسحاؽ الدينوري، مولى جعفر بن أبي طالب، ويعرؼ بابن السني  )ط( أحمد بن
اإلماـ الحافظ الثقة أكثر الترحاؿ، روى عن أحمد بن شعيب وأبي عروبة الجراني، وعلي بن 

أحمد بن سليماف وخلق، وعنو محمد بن علي العلوي، ومحمد بن عمر الدينوري وآخروف، قاؿ 
دوقاً، وقاؿ أبو يعلى: كاف حافظاً عارفاً ثقة، توفي آخر سنة أربع في التذكرة: كاف ديناً خيراً ص

 وستين وثبلثمائة.
)جا( أحمد بن محمد بن إسماعيل البخاري أبو بكر، عن مكحوؿ بن الفضل، وعنو عبد 

 الرحمن بن محمد بن فضالة.
 )قب( أحمد بن محمد بن إسماعيل بن أبي الفرج المهندس أبو بكر، عن أبي بشر محمد بن
أحمد األنصاري والبغوي، ومحمد بن محمد الذىلي وغيرىم، وعنو يوسف بن رياح الحنفي 

وعبد الملك بن محمد بن مسكين وآخروف، قاؿ الماليني: ثقة متقن، توفي سنة خمس وثمانين 
 وثبلثمائة.
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قد مر )مح( أحمد بن محمد بن أمّية بن آدـ النساوي، عن أبيو، وعنو عبد اهلل القومسي، و 
 ذكره وفي اإلكماؿ محمد بن أحمد بن أمّية بن آدـ، فلعل بو سقط في األوؿ.

)جا( أحمد بن محمد بن بكر الهراني، عن عبده بن عبد اهلل، وعنو أبو أحمد العسكري، قاؿ 



 في التذكرة مسند البصرة، توفي سنة إحدى وثبلثين وثبلثمائة.
 ، وعنو أبو الشيخ بن حياف.)ش( أحمد بن محمد بن الجعد، عن سويد بن سعيد

)ـ( أحمد بن محمد بن جعفر العلوي المحمدي، عن عمو علي بن الحسين بن الحسن، وعنو 
 الحسين القاسم القبلنسي، قاؿ موالنا وثقو المؤيد باهلل.

)قب( أحمد بن محمد بن الحسن المصري، عن محمد بن حماد الطبراني، وعبد اهلل بن 
 إبراىيم القاضي.

 بن محمد بن الحارث، عن يحيى بن يعلى، وعنو قاسم بن موسى األشيب.)ش( أحمد 
)كم( أحمد بن محمد بن حفص أبو عمرو، عن أحمد بن منصور الرمادي، وعنو أبو سعيد 

 أحمد بن محمد بن إبراىيم العدؿ.
)ط( أحمد بن محمد خالد البرقي، عن أبيو، وعن علي بن نعماف ويحيى بن يزيد النوفلي، وعنو 

ه وأحمد بن أبي عبيد اهلل البرقي، ومحمد بن عبد اهلل بن يحيى، قاؿ ابن حجر: عالم حفيد
 الشيعة، لو تصانيف في الرفض، وقاؿ الذىبي من كبار الرافضة، اىػ. رفضو اهلل يـو لقاه.

)ؽ( أحمد بن محمد بن الحسن الضراب، عن أبي الشعثاء أحمد بن إبراىيم، وعنو محمد بن 
 ر.عبد اهلل بن الشخي

)كم( أحمد بن محمد بن الحسين الماسرحش، أبو العباس، عن الحسن بن عيسى، وعنو أبو 
 أحمد الحاكم محمد بن محمد.

)ش( أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد الحافظ، عده اإلماـ الهادي عليو السبلـ وترجم لو 
 ن وتسعين مائتين.في الجامع، وقاؿ: روى لو المرشد باهلل عليو عليو السبلـ توفي سنة اثنتي

 )ش( أحمد بن محمد بن زياد القطاف بالري، عن حرب الصفار، وعنو أبو عبد اهلل الطالقاني.
)ش( أحمد بن محمد أبو عبد اهلل الطالقاني، عن أحمد بن محمد القطاف، وعنو أبو جعفر 

 محمد بن جعفر القطين، أىملو موالنا.
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قي أبو سهل، عن محمد بن أيوب، وعنو أبو أيوب )ش( أحمد بن محمد بن حماف الجوالي
 الحسن بن علي بن موري، وثقو المرشد باهلل.

)مرتضاه( أحمد بن محمد بن حمداف، عن حسين بن سفياف، قاؿ الجلبي ىو أبو عمرو بن 
 حمداف معروؼ.

 )ف( أحمد بن محمد بن خالد بن علي الكبلعي الحمصي، عن أبيو، وعنو الجعابي الحافظ.



حمد بن محمد بن عبداهلل بن حفص بن الجليل الماليني أبو سعد، أدرؾ ابن رشيد عن )ف( أ
 عبد اهلل بن عدي، وعنو السماف أبو سعد، قاؿ في اإلكماؿ مقواالً مكثرًا.

 )ش( أحمد بن محمد بن أيوب، عن أبي بكر بن عياش، وعنو عبد اهلل بن أحمد بن حنبل.
أبو علي عن الحسن بن محمد الجزار، وعنو عبد  )محيط( أحمد بن محمد بن خالد بن شبيب

 العزيز بن إسحاؽ.
ش( أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد اهلل، عن ىشيم وعبد الرزاؽ ووكيع وىاشم  2)

بن القاسم وخلق كثير، وعنو ولده والشيخاف وابو زرعة وأبو داود وأبو القاسم البغوي وطائفة، 
حميد وغيره من أصحابنا من رجاؿ الشيعة ومؤل كتبهم بفضائل أثنى عليو الشافعي، عده ابن 

اآلؿ وىو القائل ما في أحد من الصحابة مافي علي عليو السبلـ من األحاديث الحساف، أو 
 نحو ذلك، أفردت ترجمتو بالتصنيف، توفي في ربيع سنة إحدى وأربعين ومائتين.

الحشوية، ولو مع المأموف والمعتصم قلت، وكاف كثير من العلماء ينسبوف إليو القوؿ بقوؿ 
 أحواؿ في مسألة خلق القرآف.

)ش( أحمد بن محمد بن زياد، قاؿ موالنا: ىو اسم أبي سعيد األعرابي، راوي سنن أبي داود، 
عن إبراىيم بن أحمد، وعنو أحمد بن موسى، قلت: ىو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 

حسن بن محمد بن الصباح، وعنو محمد بن جعفر األعرابي البصري الدراوردي، روى عن ال
 الشيرازي.

 أحمد بن زيد الهاشمي، عن حسن بن حسين العرني ذكره الجلبي.
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ش ؽ ف قب علوي محيط( أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس المعروؼ بابن عقدة  3)
، وعبد اهلل بن أسامة  الكوفي مولى بني ىاشم حدث عن أحمد بن غيبلف وحسين بن مكـر

الكلبي والرقاشي وأمم ال يحصوف، وعنو الطبراني، وابن عدي والدار قطني وأبو حفص الكتاني 
وخلق، تكلموا عليو ببل حجة، عده مطهر الحلى اإلمامي من الزيدية الجارودية، وابن حميد 

حفظ وصاـر الدين في ثقات محدثي الشيعة، وفي رواية محمد بن عمر العلوي، عنو أنَّو قاؿ: أ
خمسين ومأتي ألف باألسانيد والمتوف، وعن ابن عقده أنا أجيب في ثبلثمائة ألف حديث من 

حديث أىل البيت سوى غيرىم، روى أف كتبو كانت ستمائة جملة، خرج حديث الغدير من 
 خمس ومائة طريق، توفي سنة اثنتين وثبلثين وثبلثمائة.
محمد بن رزؽ اهلل، ومحمد بن عبد )ش( أحمد بن محمد بن سعيد المروزي أبو بكر، عن 



الملك، ومحمد بن سهل بن عسكر، وعنو أبو الطيب أحمد بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد 
 األسفاطي وأحمد بن محمد الدستري.

 أحمد بن محمد بن سعيد الرحاني، عن محمد بن معمر، ذكره الجلبي.
 ابن المحذر.)قب( أحمد بن محمد بن سعيد الصيرفي، عن أبي الحواف، وعنو 

)ش( أحمد بن محمد بن سعيد البيعي أبو عبد اهلل، عن القاسم بن الحكم العرني، وعنو أبو 
 محمد بن زنجويو.

 )ش ط( أحمد بن محمد بن سعيد، عن محمد بن صالح، وعنو أحمد بن محمد التميلي.
 أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، عن محمد بن بشير، وعنو محمد بن سهل العسكري.

ش( أحمد بن محمد بن سليماف التستري أبو عبد اهلل، عن العباس بن أحمد السامي وغيره، )
وعنو إبراىيم بن طلحة بن غساف، قاؿ في الجامع الوجيز: كاف شيخاً حافظاً، توفي سنة عشر 

 ومائة.
 أحمد بن محمد بن سليماف، عن عبد لرحمن بن حصاف، وعنو إسحاؽ بن ممكر..
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ط( أحمد بن محمد بن سبلـ، عن القاسم بن إبراىيم وكاف أحد أصحابو أكثر نص محي 2)
عنو، وعن ابن عيينة، وعباد بن يعقوب و )مح( وغيرىم، وعنو ولده عبد اهلل، وعلي بن أبي 

سليماف، ومحمد بن ببلؿ شيخ السيد )ع( وغيرىم، وقاؿ موالنا: وىو من رجاؿ الشيعة 
 وخالصيهم.

مد بن سبلمو الطحاوي الحافظ العبلمة، عن ىاروف بن سعيد )ـ ش محيط( أحمد بن مح
األيلي ويونس بن عبد اأَلْعَلى وإبراىيم بن أبي داود وخلق، وعنو أبو بكر المقرئ، والعباس بن 
أحمد الرازي، ومحمد بن المظفر الحافظ وآخروف، قاؿ ابن يونس كاف ثبتاً ثقة، توفي مستهل 

 مائة.ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثبلث
)ط( أحمد بن محمد السياري أبو عبد اهلل البصري، عن محمد بن خراش، وعنو أبو أحمد بن 

 عدي، قاؿ الذىبي شيعي جلد لو تأليف.
)ش( أحمد بن محمد بن صاعد أبو نصر البغدادي مولى بني ىاشم، عن محمد بن عمراف، 

بن صاعد صاحب المسائل  وعنو أبو بكر بن خبلد، قاؿ موالنا: والظاىر أنَّو أحمد بن محمد
 المرتضاة، كاف شيخاً جليبًل رأى قاضي القضاة أبو نصر، ثم ساؽ طريقو إليو فيها.

)قب( أحمد بن محمد بن موسى األىوازي، عن جعفر الطبري، وابن األنباري، وعنو محمد بن 



 علي بن البيع.
اهلل بن شؤذب )قب( أحمد بن محمد بن عبد الوىاب بن طاواف أبو بكر، عن عمر بن عبد 

 وغيره، وعنو أبو الحسن المغازلي.
)ش( أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي، عن حماد بن الحسين، وعنو الطبراني، قاؿ 

 اليعمري: ىو أحد حفاظ بغداد، وروى لو الطبراني في األوسط.
)ط( أحمد بن محمد بن عاصم الرازي أو الحسن، عن أبيو وأبي إسحاؽ إبراىيم بن عبد 

 ، وعنو مكحوؿ بن المفضل والناصر للحق في البساط.الرحمن
)قب( أحمد بن محمد بن العباس الدوري، عن حسين بن عبد األعلى، وعنو أبو الحسن بن 

 المغازلي.
)ش( أحمد بن محمد بن العباس القنطري أبو الحسن، عن حرب بن الحسن الطحاف، وعنو 

 الطبراني، توفي سنة ثماف وثبلثين وأربعمائة.
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)ش( أحمد بن محمد بن العباس بن الفضل أبو بكر األسفاطي، عن الحسن بن علي الصفار 
 وخلق، وعنو إبراىيم بن طلحة بن غساف وآخروف.

 )ش( أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن، عن سلمة بن المغيرة، وعنو أبو الشيخ بن حياف.
بن محمد بن عبد الوىاب، وعنو  )ش( أحمد بن محمد بن عبداهلل بن الجوىري، عن أحمد

 محمد بن عمراف المرزباني.
)ش( أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو بكر سبط مندويو المحدث، عن أبي الشيخ بن 

 حياف، وعنو المرشد.
)قب( أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن خالد أبو عبد اهلل الكاتب، عن أحمد بن جعفر الجيلي، 

 وعنو ابو طاىر محمد بن علي.
 )قب( أحمد بن محمد بن عبد العزيز الوشاء، عن أسد بن موسى، وعنو علي بن جامع.

)ط( أحمد بن محمد بن عبد الكريم البصري أبو طلحة بن محر بن نصر بن سابور، وعنو ابن 
 عدي الحافظ.

 )مح( أحمد بن محمد بن عبد الملك، عن ابيو وعنو المرادي.
بن سعيد بن طاواف الواسطي أبو بكر، عن أحمد  ) ش قب( أحمد بن محمد بن عبد والوىاب

 بن الحسين السماؾ، وعنو المرشد.



)ش( أحمد بن محمد بن عثماف الثقفي أبو الحسين، عن أحمد بن أيوب األرجاني، وعنو أبو 
 عمر محمد بن الحسين.

)ش( أحمد بن محمد بن عبد الوىاب المروزي، المعروؼ بابن أبي الذياؿ، عن محمد بن عبد 
  بن سعيد الداري، وعنو أحمد بن محمد الجوىري.اهلل

)ش( أحمد بن محمد بن علي ابو العباس الخزاعي، عن مسلم بن إبراىيم، وعنو عبد الملك 
 بن عبد الواحد وأبو الشيخ بن حياف.

)قب( أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاؽ الهاشمي أبو بكر الخطيب، عن نصر بن أحمد، 
 غازلي.وعنو أبو الحسن الم

)ف( أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن إسماعيل النيسابوري، أبو حامد، عن أحمد بن محمد، 
 وعنو السماف.

)ش( أحمد بن محمد بن عمراف بن موسى بن الجراح أبو الحسن الجندي، عن عبد اهلل بن 
شيعي، أحمد بن حنبل والبغوي وآخرين، وعنو منصور التيمي وأبو عبد اهلل العلوي، قاؿ الذىبي 

 وقاؿ األزىري، قاؿ بعض ساداتنا، ولم يضعف إالَّ لكونو شيعياً.
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)ش( أحمد بن محمد بن عيسى األزىري أبو العباس عن عبد الوارث، وعنو أبو بكر الشافعي، 
 قاؿ الخطيب: كاف ثقة ثبتاً حجة، توفي سنة ثمانين ومأتين.

حسين بن سعيد وغيره، وعنو سعيد بن )ط( أحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر القمي، عن 
عبد اهلل، ومحمد بن الحسن الصفار، قاؿ الذىبي العبلمة أبو جعفر القمي شيخ الرافضة بقم لو 

 تصانيف وشهرة، وكاف في حدود الثبلث المائة.
)ط( أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي أبو بكر عن ىاني بن عبد الرحمن، وعنو ابن عدي 

 الحافظ.
حمد بن غالب، عن عبد العزيز بن عبد اهلل، وعنو محمد بن أحمد لعلو أبوبكر أحمد بن م

 البرقاني اإلماـ المشهور المحدث المتوفي في رجب سنة خمس وعشرين وأربعمائة.
 أحمد بن محمد بن غزواف، عن كامل بن طلحة، وعنو أبو الشيخ بن حباف.

 السبلـ بن عبد الملك.)ف( أحمد بن محمد بن قطن عن أحمد بن عمار، وعنو عبد 
)ش( أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، عن يحيى بن صالح الوحاظي، وحيوة بن شريح، 

 وعنو الطبراني، توفي سنة تسع وثمانين ومأتين.



)ط( أحمد بن محمد بن معاوية الكاغدي أبو الحسين الرازي، عن أبي زرعة، وعنو أبو علي 
 حمد بن عبد اهلل.

 مخلد، عن عبد اهلل بن قيس، وعنو عبد اهلل بن محمد القاضي.)ط( أحمد بن محمد بن 
 )ش( أحمد بن محمد بن مقلة، عن علي بن المنذر، وعنو أبو الشيخ بن حياف.

)ط( أحمد بن محمد بن منصور أبو بكر الحاسب، عن إبراىيم بن علي الرافعي، وعبد الرحمن 
 بن صالح األزدي، وعنو ابن عدي الحافظ.

محمد بن فيروز الكوفي، عن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، وعنو أبو  )محيط( أحمد بن
 العباس الحسني.

)ش( أحمد بن محمد بن مسروؽ، عن ىاروف بن سوار، وعنو جعفر بن محمد بن بصير 
 الخلدي.

 )قب( أحمد بن محمد بن نصر الضبيعي، عن إدريس بن الحكم، وعنو محمد بن المظفر.
 أحمد بن محمد الطهوافي، وعنو عبد اهلل بن إبراىيم. )قب( أحمد بن محمد، عن
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)ش( أحمد بن محمد بن موسى الصلت األىوازي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، وعنو أبو 
 الحسن بن عيسى الحسابادي.

 )ش( أحمد بن محمد بن ىبلؿ، عن حسين بن علي بن األسود، وعنو محمد بن المظفر.
أبو العباس عن الحسن بن علي الحلواني، وأبي الوليد الطيالسي،  )ش( أحمد بن محمد البزار
 وعنو أبو الشيخ ابن حياف.

)ف( أحمد بن محمد، عن علي بن سهل، ومحمد بن الحسين، وعنو أبو الحسين المروزي، 
 وجعفر بن محمد الخواص.

 )ط( أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثماف، وعنو خالد بن محمد البرقي.
ش( أحمد بن ميزؾ أبو جعفر، عن أبي أسامة، وروح واألسود بن عامر، وعنو الترمذي ابن )

 صاعد المطرزمشاه بعضهم توفي سنة ثماف وأربعين ومأتين، احتج بو الترمذي.
)ش( أحمد بن محمد بن موسى أبو بكر اللخمي، عن محمد بن علي بن مخلد الفرقدي وأبي 

 ضعفو بن مردويو.خليفو، وعنو أحمد بن محمد بن زر 
أحمد بن محمد السري الكوفي التميمي المعروؼ بابن أبي داـر الحافظ المسند محدث 

 الكوفة، من عيوف الشيعة وثقاتهم.



 )ش( أحمد بن محمد بن ىاروف، عن علي بن سليماف، وعنو حسن بن علي الينبعي.
بن عبد الصمد )ف( أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم الرازي البغدادي، عن إبراىيم 

 الهاشمي، عن أبيو، وعنو السماف.
)ط( أحمد بن محمد بن ىاروف أبو القاسم السمرقندي، عن النضر بن سلمة، وعنو ابن عدي 

 الحافظ.
 )ش( أحمد بن محمد بن ىاروف، عن علي بن سليماف، وعنو محمد بن المظفر.

محمد، وعنو أحمد )ش( أحمد بن محمد بن ىاشم الببلذري الحافظ، عن حسن بن علي بن 
بن محمد الزاىد، ومحمد بن عبد اهلل الحافظ والطبراني أثنى عليو أبو عبد اهلل الحاكم وغيره، 

 توفي سنة تسع وثبلثين وثبلثمائة.
)علوي( أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أبي علي الخراساني، وعنو أحمد بن محمد بن 

 إبراىيم.
مدبن ىاشم وعنو أبو يعلي الخليل بن أحمد )ش( أحمد بن محمد الزاىد عن أحمد بن مح

 النيسابوري.
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)ش( أحمد بن محمد، عن أبي الوليد بن صالح ويحيى بن زكريا، وعنو أبو حاتم ومحمد بن 
 حسين األزدي.

 )ش( أحمد بن محمد بن محمد بن ىاشم البعلبكي، عن أبيو، وعنو الطبراني.
طاف أبو سعيد، عن جده وغيره، وعنو محمد بن )ش( أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد الق

 سهل وآخروف قاؿ في الكاشف صدوؽ، توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين.
)ش( أحمد بن محمد بن يعقوب أبو بكر الفارسي، عن أحمد بن علي بن العلى، وعنو أبو 

 القاسم التنوخي.
د الكريم بن )ش( أحمد بن محمد بن يوسف الخبلؿ، عن محمد بن عمر الكسى، وعنو عب

 أحمد الصواؼ.
)ش ف( أحمد بن محمد بن يزيد اإلستراباذي، عن علي بن سهل بن المغيرة، وعنو علي بن 

 محمد المروزي.
 )ط( أحمد بن محمد األسدي أبو الحسن، عن عباس بن الفرج الرياشي، وعنو بن األنباري.

غيره،قاؿ في الكاشف: )ش( أحمد بن محمد األزرقي المكي، عن مالك وغيره وعنو البخاري و 



 ثقة، توفي سنة اثتين وعشرين ومأتين.
)ط( أحمد بن محمد البغدادي اآلبنوسي أبو عبد اهلل، عن عبد العزيز شيخ الزيدية وابن الفرج 

األصفهاني ىو أحد رواة المجموع، روى عنو )ط( منو نحو من سبعة عشر حديثاً وىو من 
 محدثي الشيعة، مات قبل األربع المائة.

ش( أحمد بن محمد البروجردي الخطيب، عن إبراىيم بن الحسن بن ديزيل، وعنو محمد بن )
 محمد البندار في شواؿ سنة ثماف وستين وثبلثمائة.

 )كم( أحمد بن محمد الحربي، عنو أبو حامد النّجار.
 )ط( أحمد بن محمد الرافعي األنصاري، عن إبراىيم الرافعي وبشير، وعنو علي بن الخطاب.

 أحمد بن محمد الرسغي أبو بكر، عن علي بن ىاشم، وعنو حسن بن فرج بن زىير. )ط(
)ط( أحمد بن محمد الصيرفي، عن حماد بن الوليد، وعنو علي بن الحسن، قاؿ 

 الخطيب:رافضي وسماعو صحيح.
 )ط( أحمد بن محمد المكي، عن عبد اهلل بن محمد القرشي، وعنو إسحاؽ بن يعقوب.

 ؿ، عن أحمد بن علي بن سهل، وعنو محمد بن أحمد بن عبد اهلل.أحمد بن محمد البقا
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 )ف( أحمد بن محمد السندي، عن محمد بن أبي عمير وعنو الناصر للحق عليو السبلـ.
 )قب( أحمد بن محمد الحرازي، عن أحمد بن حارث، وعنو أبو عبد اهلل العدؿ.

طوسي، وعنو أبو عبد اهلل الحسين )قب( أحمد بن محمد الحوارني، عن علي بن مسلم ال
 العلوي.

)قب( أحمد بن محمد الديباجي، أبو الحسين عن علي بن حرب الطاي، وأحمد بن محمد، 
 وعنو محمد بن علي السفطبي، ومحمد بن العباس بن حيوة.

 )ش( أحمد بن محمد الدقاؽ، عن حسن بن علي بن محمد، ذكره الجلبي.
ز، عن إسماعيل بن إبراىيم البزاز، وعنو محمد بن حسين )ش( أحمد بن محمد السبيعي الخرا

 األزدي.
 )قب( أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن غالب، وعنو أحمد بن محمد الديباجي.

)ط ش( أحمد بن محمد، عن محمد بن زكريا، وعنو أبو يعيلى يحتمل أف يكوف أحمد بن 
 شيعي رافضي.محمد أبو نصر السلمي الغزاؿ، عرؼ بابن الزيات قالوا 

)ش( أحمد بن محمد بن محمد بن سليماف الباغندي، أبو ذر، عن علي بن عبد اهلل بن معاوية 



 وجماعة، وعنو ابن شاىين وآخروف، قاؿ في اإلكماؿ:كاف ثقة.
 )ط( أحمد بن محمد، عن النظر بن سويد، وعنو ابن أخيو عبداهلل بن جعفر بن محمد.

ىاروف، وعنو الحاكم وأبو القاسم علي بن الحسين )علوي( أحمد بن محمد، عن موسى بن 
العرزمي، ىو أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن آدـ المحدث أبو بكر الكوفي، عده ابن 

 حميد من الشيعة وممن والى أىل البيت تكلموا عليو كعادتهم في أعدائهم.
بو الشيخ بن )ش( أحمد بن محمود بن صبيح، عن عامر بن عمر بن راشد بن سهل، وعنو أ

 حياف.
 )ش( أحمد بن مرحب بن أحمد الصيرفي، عن عيسى بن علي بن عيسى، وعنو المرشد.
)ش( أحمد بن محمود بن أحمد الثقفي، عن أبي بكر محمد بن أبي رىم المقرئ، وعنو 

 المرشد.
 )ش( أحمد بن مسروؽ، عن محمد بن حسن الرجبلني، وعنو حسين بن محمد الدقاؽ.

 م بن المطهري، عن عمير بن المتوكل، وعنو ولده محمد بن أحمد.)ص( أحمد بن مسل
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)ش( أحمد بن المطهر بن أحمد القطاف أبو الحسن الواسطي، عن عمراف بن محمد السقاء، 
 وعنو المرشد وابن المغازلي، قاؿ قرأت عليو سنة أربع وأربعمائة.

 طيعي.)ش( أحمد بن المظفر بن موسى.... عنو حسن بن علي الق
)ط( أحمد بن مصعب المروزي، عن حبيب بن أبي حبيب، وأحمد بن يونس، وعنو جعفر بن 

 محمد الحافظ، ذكره المستغفري في الدعوات، وأخرج لو ابن عساكر.
 )ف( أحمد بن معاوية، عن النضر بن شميل، وعنو أحمد بن عمار.

 أحمد بن مبلعب، عن حسن بن بشر، وعنو محمد بن عمر البحتري.
 ( أحمد بن مغلس بن ىاروف بن عبد اهلل، عنو ابن شاىين الكبير.)ش

)ش( أحمد بن منيب، عن السري، وعنو أحمد بن األزىر، قاؿ موالنا ىكذا في السماف 
 والصواب محمد بن منيب.

)ط( أحمد بن ُمَسبِّح، عن عصمة بن خالد، وعنو جعفر بن محمد بن مالك، ىو النخعي 
 ره، وذكره ابن حميد في الئليضاح.المروزي، وثقو الحاكم وغي

)ش( أحمد بن المعلى بن يزيد األسدي أبو بكر الدمشقي، عن أبي زرعة وغيره، وعنو النسائي 
 وغيره، وثقو الذىبي، توفي سنة ست وثمانين ومأتين.



محيط( أحمد بن المفضل الحفري الكوفي الشيعي المزني أبو عبد اهلل، عن إسرائيل وعمرو  3)
قداـ، وعنو أبو زرعة وطائفة، قاؿ في الكاشف شيعي صدوؽ، وقاؿ أبو حاتم، كاف بن أبي الم

 من رؤساء الشيعة،، صدوؽ، توفي سنة خمس عشر، ومأتين.
)ف( أحمد بن مبلعب بن حباف المخرمي الفزاري الحنبلي الحافظ أبو الفضل عن الفضل بن 

بن أحمد بن حنبل والدار  دكين وغيره، وعنو أبو محمد بن صاعد وجماعة، وثقو عبد اهلل
 قطني، توفي في جماد سنة خمس وتسعين ومأتين.

)ش قب( أحمد بن المقداـ أبو األشعث العجلي البصري، عن حماد بن زيد وجماعة، وعنو 
البخاري وغيره وثقو أبو حاتم وصالح بن محمد، توفي سنة ثبلث وخمسين ومأتين، واحتج بو 

 األربعة إالَّ أبا داود.
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ش محيط( أحمد بن منصور بن سيار الرمادي أبو بكر، عن محمد بن األزىر، وعنو عبد  2)
العزيز شيخ الزيدية وخلق، وثقو ابو حاتم والدار قطني وصاحب التقريب، توفي سنة خمس 

 وستين ومأتين.
)ف ش كم( أحمد بن منصور عن سعيد بن الحكم، وعبد الرزاؽ، وعنو عبد اهلل بن محمد بن 

 بن حياف شيخ السماف. جعفر
)ش جا ف( أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر أبو القاسم األصم، عن أبي نصر 

 التمار، وخلق، وعنو الستة وثقو صالح جزرة والنسائي، توفي سنة أربع وأربعين ومأتين.
 )ط( أحمد بن مهدي بن عبد الغفار بن داود، وعنو محمد بن داود.

سى بن عبد الوىاب الطحاف أبو نصر، عن أبي الفرج الحنوطي، وعنو أبو )قب( أحمد بن مو 
 الحسن المغازلي أجازه.

 )ط( أحمد بن موسى بن جعفر الصادؽ، عن أبيو موسى، وعنو ولده علي بن أحمد.
 )ش( أحمد بن موسى أبو بكر، عن أحمد بن محمد بن زياد، وعنو أحمد بن جعفر الحافظ.

 رفي الناقد عن بشر بن محمد، وعنو ولده محمد.)ش( أحمد بن المؤمل الصي
)ش( أحمد بن موسى أبو بكر، عن محمد بن زياد، وعنو أحمد بن جعفر الظاىر، أنَّو أحمد بن 

 موسى بن مجاىد أبو بكر المقرئ، الفراء، توفي سنة أربع وعشرين وثبلثمائة.
الزىاد، عن شجاع بن  )ش( أحمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري المقرئ، أحد األئمة

الوليد وغيره، وعنو النسائي والترمذي وخلق، قاؿ أحمد بن سيار: كاف ثقة صاحب سنة، وقاؿ 



 الحاكم فقيو أىل الحديث في عصره، توفي سنة خمس وأربعين ومأتين.
أحمد بن ميثم عن الفضل بن دكين، وعن جده، وعلي بن قادـ ذكره بن مأكوال، وقاؿ بنو ميثم 

 ئخ الشيعة.جماعة مشا
 )ش( أحمد بن نصر بن العسكري، عن ىشاـ بن خالد، وعنو الطبراني.

)كم( أحمد بن نصر الخفاؼ أبو عمر، عن إبراىيم بن إسحاؽ الحفظي، وعنو أبو عمر بن 
 حمداف.

 )محيط( أحمد بن نصر أبو علي، عن حماد بن محمد الواسطي، وعنو حسن بن سعيد البزار.
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نصر بن المغيرة، عن صالح النوفلي وحاجب بن سليماف، وعنو أبو طاىر  )ش ف( أحمد بن
المخلص، قاؿ موالنا يحتمل أنَّو الذراع البغدادي المشهور. أكثر من رواية فضائل الوصي، 

 فقالوا: دجاؿ.
)كم( أحمد بن نصر بن إبراىيم أبو عمر والخفاؼ النيسابوري، سمع ابن راىويو وغيره، وعنو 

الشرفي، وخلق، أثنى عليو الذىبي وغيره، توفي في شعباف سنة تسع وتسعين أبو حامد بن 
 ومأتين.

)ط محيط( أحمد بن نوح، وقيل يوخ الحراني، عن يحيى بن علي الربعي، وعنو محمد بن 
 إسماعيل بن إبراىيم بن موسى بن جعفر.

ن شعيب )ـ قب( أحمد بن ىاروف بن موسى أبو الحسين، عن ابن أبي شيبة، وعنو محمد ب
 ومحمد بن عبد اهلل السقاء.

 )ؿ( أحمد بن ىاشم بن حميد الواسطي، عن حسين بن سبلمة السوائي، وعنو السيلقي.
 )ط( أحمد بن ىاشم عن حسن بن علي الحراني، وعنو علي بن مهدي الطبراني.

 )ش( أحمد بن ىبلؿ الكرخي، عن موسى بن بكر الواسطي، وعنو حسين بن مهدي اآلمدي.
أحمد بن الهيثم البزار، عن سعيد بن عبدالحميد، ومحمد بن الحارث. وعنو: ابن )ش قب( 

 األنباري، وأبي الشيخ ابن حياف.
 )ش( أحمد بن الوليد بن يزد األنطاكي، عن ابن أبي فديك. وعنو: محمد بن أحمد الدوالبي.

لفحاـ ذكره في )ط( أحمد بن الوليد، عن شبابو. وعنو: أحمد بن يحيى. لعلو أحمد بن الوليد ا
 التهذيب في ترجمة سعيد بن أباف، وفي حصين بن عقبة.

 )ش( أحمد بن وىب أبو جعفر. عن: عبد الرحمن بن صالح. وعنو: الحسين الكوكبي.



 )ف( أحمد بن يحيى بن جابر. عن: عباس بن ىشاـ. وعنو: عبد الّلو بن أبي سعد.
بلـ. وعنو: محمد بن الفضل )ش( أحمد بن يحيى بن الحارث األحسبمي، عن يحيى بن س

 الحلقاني.
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ش( أحمد بن أمير المؤمنين الهادي إلى الحق الناصر بن يحيى بن الحسين أبو عبد الّلو.  2)
عن: والده. وعنو: ولده يحيى، وولد أخيو يحيى بن محمد، دعا إلى الّلو سنة إحدى وثبلثمائة 

تى دخل عدف في ثمانين ألف ولم يزؿ مجاىداً فأجابتو زيدية اليمن وغيرىم وافتتح الببلد ح
بالقلم والسيف والسناف ساعياً في إقامة الدين حتى توفاه الّلو سنة خمس وعشرين وثبلثمائة، 

 ودفن إلى جنب والده صلى الّلو عليهما.
)ش( أحمد بن يحيى بن حمزة الثقفي. عن: سعيد بن يحيى األصفهاني. وعنو: أبو عبد الرحمن 

 شيخ بن حياف.خاؿ أبي ال
 )ط ش( أحمد بن يحيى بن خالد بن حباف الرقي.

 )ش( أحمد بن يحيى بن خلف، عن محمد بن روح الصوفي، وعنو محمد بن إسماعيل الطائي.
)ش( أحمد بن يحيى الخوالني، ذكره اإلماـ الهادي عليو السبلـ في رجاؿ المرشد باهلل، وترجم 

 وتسعين ومأتين. لو في الجامع الوجيز، وقاؿ: توفي سنة ست
)مح نص ط ش علوي( أحمد بن يحيى بن زكريا األودي، عن سفياف وحسن بن حسين العرني، 

 وخلق، وعنو )مح( والعقيقي، وخلق وثقو في الكاشف وغيره، توفي سنة أربع وستين ومأتين.
)ش جا( أحمد بن يحيى بن زىير أبو جعفر التستري الحافظ الحجة، عن أبي كريب، وعدة، 

أبو بكر المقرئ، وأبو حاتم والطبراني أثنى عليو ابن منده وغيره، توفي سنة ست عشر  وعنو
 وثبلثمائة.

)ط( أحمد بن يحيى بن زيد المعروؼ بثعلب النحوي، سمع ابن األعرابي والزبير بن بكار، 
 وعنو األخفش وابن األنباري، وثقو ابن خلكاف، توفى سنة إحدى وتسعين ومأتين.

حيى بن عبد الحميد عن إسرائيل المبلئي، وعنو محمد بن الحسين )قب( أحمد بن ي
 الزعفراني.

 )ش( أحمد بن يحيى بن مالك، عن حسين بن علواف، وعنو محمد بن أحمد.
)ش علوي( أحمد بن يحيى بن المنذر الحجري، عن أبي الطاىر أحمد وابن غساف، وعنو ابن 

 عقده.



علي البصري. وعنو: محمد بن علي بن عمراف )جا( أحمد بن يحيى بن يونس، عن الحسن بن 
 الجبائي.
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)ط( أحمد بن يحيى بن زكريا األودي أبو جعفر، الكوفي العابد الصوفي، عن الحسن بن علي 
الصفار، ومحمد بن بشر وأبي أسامة وغيرىم، وعنو أحمد بن محمد بن سبلـ والنسائي موثق، 

 تين.توفي في ربيع أوؿ سنة أربعة وستين ومأ
)جا( أحمد بن يحيى األزدي، عن عمر بن حماد العباد، وعنو يحيى بن الحسن العقيقي، قاؿ 

 موالنا الصواب األودي.
 )ـ( أحمد بن يحيى الحلواني، عن أحمد بن يونس وعنو )ـ( وأبو الحسن الكرخي.

بن  ( أحمد بن يحيى الخبلؿ، عن ابن عيينة وعنو سفياف بن ىاروف، قاؿ موالنا ىو أحمد2)
 خالد بن يحيى، وقد مر.

)ش( أحمد بن يحيى مولى بني شيبة، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن آبائو، وعنو قاسم بن 
 يعفر، عمرو

)ط ش( أحمد بن يحيى الصوفي، عن إسماعيل بن أباف، وعنو ابن عقدة الحضرمي، ىو أحمد 
 بن يحيى بن زكريا، قد مر.

 وعنو سعيد بن غزاؿ. )ش( أحمد بن يحيى، عن شبابة بن سوار،
 )جا( أحمد بن يحيى، عن محمد بن يوسف، وعنو أبو أحمد.

)مح( أحمد بن يسار الثوري، نقل عن محمد بن منصور، قاؿ أبو عبد اهلل الحسني، كاف ثقة 
 فاضبًل.

)ش( أحمد بن يحيى بن أحمد ػ وفي نسخة: بن محمد ػ العقيقي أبو الحسن البغدادي، عن 
نو: المرشد باهلل، أىملو موالنا ولعل وفاتو واهلل أعلم سنة إحدى وأربعين محمد بن المظفر. وع

 وثبلثمائة.
 )مح ط( أحمد بن يزيد الرازي، عن زكريا بن سبلـ، وعنو محمد بن العلي أبو كريب.

)ط( أحمد بن يزيد بن ميموف أبو بكر الصيدالني، عن يونس بن عبد األعلى، وعنو ابن عدي 
 الحافظ.

 ن يزيد، عن زىير، وعنو محمد بن سليماف.)قب( أحمد ب
، وعنو يحيى بن الحسن العقيقي.  )جا( أحمد بن يزيد، عن عبد الوىاب بن داـر



 )ط( أحمد بن يزيد الكوفي، عن خلف بن عبد الحميد، وعنو عبد العزيز شيخ الزيدية.
 )جا ش( أحمد بن يعقوب، عن صالح بن محمد، وعنو مكحوؿ بن الفضل.

يوسف بن خبلد النصيبي، رواية الحارث بن محمد بن أبي أسامة، وروى عنو )ط( أحمد بن 
 عبد اهلل بن محمد الكرخي، توفي سنة تسع وخميسن وثبلثمائة.
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)ش( أحمد بن يوسف السلمي، أبو الحسن النيسابوري، عن عبد الرزاؽ وعدة، وعنو مسلم 
 توفي سنة أربع وستين ومأتين.واألربعة إالَّ الترمذي، وثقو مسلم والدار قطني، 

 )ط( أحمد بن يوسف، عن نصر بن حماد، وعنو عبد العزيز بن إسحاؽ.
)محيط( أحمد بن يوسف بن المسيب الضبي، عن عثماف بن أبي شيبة، وعنو عبد اهلل بن جعفر 

 بن فارس.
 ؿ قب( أحمد بن يونس، عن معاوية، وعبد الرحمن بن سفياف والثوي وغيرىم، وعنو فهد 5)

 بن سليماف وأبو داود وآخروف.
 )ف( أحمد بن يونس عن عبد اهلل الطحاوي، وعنو أحمد بن مصعب.

)ؿ( أحمد بن األنباري، قاؿ موالنا لعلو ابن إسحاؽ بن بهلوؿ، عن الحسن بن الصباح، وأبيو، 
 وعنو ولده عبد اهلل.

 بد اهلل.)ف( أحمد الزبيري، عن شريك بن عبد اهلل، وعنو أبو الصلت وإسحاؽ بن ع
)ـ( أحمد بن األنماطي والصواب أبو أحمد األنماطي، وقاؿ الذىبي أحمد بن يحيى األنماطي، 

 عن إسحاؽ بن إبراىيم الدبري، وعنو أبو العباس الحسني.
)شرح إبانة( أحمد النيروسي، صاحب الناصر للحق سمع النصوص لو عليو وحديث وفاة النبي 

هلل بن الحسن األيوازي تلميذ الناصر وال شيء لو في كتب صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن عبد ا
 أئمتنا الخمسة، وإنما ذكره في شرح األبانة.

)ط ش( أحمد، عن عبد الرزاؽ، وعلي بن عياض وغيرىما. وحميد بن قتيبة، ىو أحمد بن 
 محمد بن حنبل.
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 من اسمو أحوص
ويونس وخلق، وعنو حجاج الشاعر، )ط( أحوص بن جواب الضبي، عن عمارة، وابن أبي ليلى 

 وعباس العنبري، وجمع، قاؿ أبو حاتم صدوؽ، وقاؿ ابن معين في رواية ثقة
 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجو، توفي سنة إحدى عشرة ومأتين.

 )قب( أحوص والصواب أبو األحوص محمد بن الهيثم، سيأتي إنشاء اهلل.
خالد بن معداف وطاوس وغيرىما، وعنو بشر بن )مح ش( أحوص بن حكيم الحمصي، عن 

عمار الحنفي، وعيسى بن يونس وآخروف، وثقو ابن المديني والعجلي وضعفو جماعة، توفي في 
 عشر الستين والمائة، احتج بو ابن ماجو والبزار، والطبراني.
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 من اسمو أحنف
، وعن أمير المؤمنين. وعنو: )ط ش( األحنف بن قيس أبو إسحاؽ، عن عمر وعثماف وأبي بكرة

الحسن شهد مع علي عليو السبلـ صفين، وكاف من محبيو وشيعتو، توفي سنة سبع وستين، أو 
إحدى وسبعين، احتج بو الجماعة، وثقو العجلي، وقاؿ الثوري، ما وزف عقل األحنف بعقل إال 

 وزنو.
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 من اسمو أخضر
ن أبي بكر الحنفي، وعنو يحيى القطاف وغيره، )مح( أخضر بن عجبلف الشيباني البصري، ع

 توفي في عشر الخمسين بعد المائة، وثقو النسائي وابن معين واحتج بو األربعة.
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 من اسمو إدريس
)قب( إدريس بن الحكم أبو يحيى، عن يوسف بن عطية، وعنو أحمد بن محمد بن نصر 

 ترجمة معاوية بن يحيى من الميزاف. الضبعي، قاؿ الجلبي لعلو إدريس بن حاتم، ذكر في
 إدريس بن سكين أبو محمد عن سعيد بن شعيب، وعنو عبدالعزيز بن الخطاب.



 )ش( إدريس بن جعفر العطار، عن يزيد بن ىاروف وشجاع بن الوليد بن أباف، وعنو الطبراني.
عن  )ش ؽ( إدريس بن عبد الكريم المقرئ أبو الحسن البعدادي الحداد المروزي المحدث

خلف بن ىشاـ، وعنو أحمد بن جعفر بن حمداف، قاؿ الدار قطني ثقة، وفوؽ الثقة، توفي سنة 
 اثنين تسعين ومأتين.

)مح( إدريس بن عبد المنعم، ىو إدريس بن سفياف أبو عبد المنعم عن عطاء بن يسار، وعنو 
 ولده عبد المنعم.

يى بن عبد اهلل بن سلمة، وعنو )مح( إدريس بن محمد بن يحيى بن عبد اهلل الحسني، عن يح
 )مح( قاؿ موالنا: الصواب إدريس بن محمد بن عبد اهلل بن يحيى.

 )ط( إدريس بن محمد، وعن عبد الرحمن بن أبي حدرد، وعنو محمد بن سعيد الرازي.
)مح( إدريس، أو ابن إدريس، وىو الصواب، وىو عبد اهلل بن إدريس، عن أشعث، وعنو 

 إبراىيم بن ميموف.
ح ـ ش( إدريس بن يزيد األودي أبو عبد اهلل الكوفي، عن طلحة بن مصرؼ، وابن المسيب، )م

 وعنو ابنو عبد اهلل ووكيع، وثقو النسائي، توفي بعد الستين والمائة، احتج بو الجماعة.
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 من اسمو أرطأة
وعنو صالح )ط ف( أرطأة بن حبيب األسدي، عن أبي خالد، وابن أبي يحيى وعيسى بن نبهاف، 

 بن يحيى، وعيسى بن مهراف.
 أرطأة بن حميد، عن اإلماـ الحسين بن علي الفخي، وعنو محمد بن خلف المقرئ.
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 من اسمو أزرؽ
 )ش( أزرؽ بن علي، عن حساف بن إبراىيم، وعنو موسى بن زكريا.
 األزرؽ بن قيس، عن ذكواف، وعنو حماد ابن سلمة، ذكره الجلبي.
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 اسمو أزىر من
)ـ ش( أزىر بن جميل الهاشمي، موالىم عن معتمر وحبة، وعنو البخاري، وابن صاعد 

وغيرىما، قاؿ النسائي: ال بأس بو، وعده ابن حباف في الثقات، وقاؿ في الكاشف، ثقة، توفي 
 سنة إحدى وخمسين ومأتين.

عوف، وعنو ابن المديني، )ـ( أزىر بن سعد الباىلي، موالىم، عن سليماف التيمي، ويونس، وابن 
 وجماعة، وثقو ابن سعد والذىبي، توفي سنة ثبلث ومأتين.

 )ش( أزىر، عن محمد بن عبد الّلو بن عقيل، وعنو أبو العباس القرشي.
 )ش( أزىر بن سعيد، عن أبي إسحاؽ، وعنو حصين بن المخارؽ.

داف، قاؿ ابن حباف )ش( أزىر بن مرواف الرقاشي، عن حماد بن زيد، وعبد األعلى، وعنو عب
مستقيم الحديث، وقاؿ في الكاشف صدوؽ، توفي سنة ثبلث وأربعين ومأتين، احتج بو 

 الترمذي وابن ماجو.
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 من اسمو أسامة
)ـ ؿ( أسامة بن زيد الليثي موالىم أبو زيد المدني، عن ابن المسيب وطاووس وابن المنكدر، 

ثقو ابن معين، وقاؿ ابن عدي : ال بأس بو، توفي وعنو ابن وىب وحاتم بن إسماعيل وخلق، و 
 سنة ثبلث وخميسن ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ البخاري.

)ـ( أسامة بن زيد بن أسلم العدوي موالىم، عن أبيو وسالم ونافع، وعنو كريب مولى بن عباس 
ثقة مأموف، وابن المبارؾ وابن وىب، قاؿ سفياف بن يعقوب: أسامة بن زيد عند أىل المدينة، 

 توفي في إمارة المنصور، احتج بو ابن ماجو.
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 من اسمو أسباط
جا ؿ( أسباط بن محمد بن عبد الرحمن مولى السائب بن يزيد أبو محمد الشيباني، عن  3)

الحكم بن عتبة، وابن أبي عروبة وعطاء بن السائب، وعدة، وعنو محمد بن إسماعيل 
حمد بن عبيد وآخروف، وثقو ابن معين، وقاؿ النسائي ليس بو األحمسي، ويزيد بن مهراف، وم

 بأس، وقاؿ ابن سعد، توفي سنة مأتين.



 )ـ( أسباط، عن الزىري، وعنو عثماف بن فارس.
)مح ط ش( أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف وأبو نصر الكوفي، عن جابر بن عبد اهلل 

طلق وغيرىما، وثقو ابن معين، توفي وسماؾ بن حرب والسدي، وعنو عمرو بن حماد وعمر بن 
 في عشر الثمانين بعد المائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)مح( أسباط، عن ىشاـ بن حساف الدستوائي، وعنو محمد بن عبيد، ىو أسباط البصري، أبو 
 اليسع، توفي بعد المأتين، احتج بو البخاري.

(1/159) 

 

 من اسمو إسحاؽ
ي، عن جعفر الصادؽ، وأبي زرعة، وعنو أبو حاتم، وأبو العباس ( إسحاؽ بن إبراىيم الجرير 2)

 الحسني،.
)ش( إسحاؽ بن إبراىيم بن حنين، أبو يعقوب نزيل طرسوس، عن الثوري ومالك وكثير بن عبد 
اهلل، وعنو علي بن ميموف، ومحمد بن عوؼ وثقو النسائي،وابن حباف، توفي سنة ست وعشرين 

 بن ماجو.ومأتين. احتج بو أبو داود، وا
)ـ كم( إسحاؽ بن إبراىيم بن مخلد الحنظلي بن راىويو المروزي، من أئمة الحديث، عن 

معتمر بن سليماف والدراوردي، وابن عيينة، وخلق، وعنو الستة، إالَّ ابن ماجو وغيرىم، وثقو 
 النسائي، وأثنى عليو أحمد وغيره، توفي في شعباف سنة اثنتين وثبلثين ومأتين.

 بن إبراىيم الخراز، عن قدامو، وعنو محمد بن سليماف الخواص.)ط( إسحاؽ 
)ـ ش( إسحاؽ بن إبراىيم بن عباد الدبري، عن عبد الرزاؽ، وحسين الجعفي، وعنو أبو داود 
وأبو محمد األنماطي وعده، احتج بو أبو عوانة في صحيحو وغيره، وأكثر عنو الطبراني، وقاؿ 

ما رأيت فيو خبلفاً توفي سنة خمس وثمانين، وقيل  الحاكم في رواية الدار قطني: صدوؽ،
 خمس وثبلثين ومأتين.

إسحاؽ بن إبراىيم بن نصر البخاري السعدي، وقيل: السغدي، عن حسين الجعفي، وعبد 
 الرزاؽ، وعنو البخاري، قاؿ األلكاني، توفي سنة اثنتين وأربعين ومأتين.

، عن أحمد بن يسار المروزي، وعنو )ش( إسحاؽ بن إبراىيم بن محمد بن جميل أبو يعقوب
 أبو الشيخ.

 )ش( إسحاؽ بن إبراىيم بن أبي حساف األنماطي، عن ىشاـ بن عمار، وعنو الطبراني.
)محيط( إسحاؽ بن إبراىيم بن العلي الزبيدي، عن عمرو بن الحارث، وعنو محمد بن يحيى 



 الذىلي.
يثم، ونصر بن منصور، وأبي حاتم، )ـ ط( إسحاؽ بن إبراىيم بن علي الصواؼ، عن علي بن اله

 وأبي زرعة، وعنو أبو العباس الحسني.
)ط( إسحاؽ بن إبراىيم الفراء أبو عمراف. عن: محمد بن أبي السري. وعنو: ابن عدي 

 الحافظ.
)ف( إسحاؽ بن إراىيم بن سفياف الحبلي أبو القاسم، عن حاجب بن الوليد، وعنو عبد الصمد 

 الطيس.
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اؽ بن إبراىيم أبو يعقوب الثقفي، عن ابن المنكدر، وأبي إسحاؽ والكلبي، وعنو ابن )ط( إسح
 أبي زائدة، وعيسى بن الحسن بن عيسى، وثقو ابن حباف، توفي في عشر الثمانين بعد المائة.

)ش ط( إسحاؽ بن إبراىيم الهروي، أبو موسى البغدادي، عن ىشيم وابن عيينة، وابن عقدة، 
 ن أحمد وحسن بن سفياف وموسى بن ىاروف، والبغوي، وثقو ابن معين.وعنو عبد اهلل ب

)ش( إسحاؽ بن إبراىيم أماـ مسجد طلق باستراباذ، عن سعدويو الجرجاني، وعنو محمد بن 
 ىاروف.

)ط( إسحاؽ بن إبراىيم بن يونس الوراؽ البغدادي، نزيل مصر، عن إبراىيم بن الوليد ومحمد 
د بن يزيد وغيرىم، وعنو سعيد بن محمد بن نصر وأبو الهيثم، بن عمر وداود بن رشيد، وأحم

 قاؿ النسائي: كاف صدوقاً صالحاً، وكاف من الزاىدين، توفي سنة أربع وثبلثمائة.
)ط ش( إسحاؽ بن إبراىيم بن محمد بن جميل أبو يعقوب، عن أحمد بن سناف، وعنو أبو 

ابن منيع، وقاؿ مات سنة عشر  الشيخ بن حباف، قاؿ في التذكرة، ىو راوي المسند، عن
 وثبلثمائة.

)ش( إسحاؽ بن إبراىيم البجيرمي، أبو يعقوب، عن المقداـ بن داود، وعنو علي بن محمد 
 الهجيمي، أىملو موالنا.

 )مح ف( إسحاؽ بن إبراىيم، عن معاذ عن زيد بن علي وعلي بن مندؿ، وعنو المرادي.
 وعنو عمرو بن طلحة. )ط ش( إسحاؽ بن إبراىيم السبيعي، عن معروؼ

 )ش( إسحاؽ بن إبراىيم. عن سعيد بن الصلت، وعنو عبد الّلو بن سليماف.
 )ط( إسحاؽ بن إبراىيم النهشلي. عن سعيد بن الصلت، وعنو محمد بن داود.

 )جا( إسحاؽ بن إبراىيم، عن العيني، وعنو قاسم بن الحسن.



بن يزيد، وعبداهلل بن أحمد )ش( إسحاؽ بن أحمد بن بن يافع الفارسي، عن إسماعيل 
 وجماعة. وعنو: أبو الشيخ بن حياف، وأبو بكر المقرئ.

 )ط( إسحاؽ بن أحمد ابن مهراف، عن الحارث بن مسلم، وعنو علي بن شيبة.
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)جا( إسحاؽ بن إسرائيل بن إبراىيم كامجز أبو يعقوب المروزي، عن حماد بن زيد وشريك 
داود والبغوي، وأبو يعلى، وثقو ابن معين، والدار قطني، توفي سنة  وإبراىيم بن سعد، وعنو أبو

 ست وأربعين.
)ش( إسحاؽ بن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب اليتيم، عن ابن عيينة ومعتمر بن سليماف، وعنو 
علي بن عبد العزيز البغوي، وأبو داود، قاؿ ابن معين: صدوؽ، ووثقو الدار قطني، قاؿ البغوي، 

 بلثين ومأتين.مات سنة ث
)ش( إسحاؽ بن إسماعيل الرملي، عن آدـ بن أبي إياس، ومحمد بن رمح وعنو النسائي، وأبو 

 الشيخ، قاؿ النسائي: صالح الحديث.
 )ش جا( إسحاؽ بن إسرائيل لعلو األوؿ وإال فمجهوؿ، قالو موالنا.

 )ـ( إسحاؽ بن برزخ، عن الحسن السبط، وعنو ليث بن سعد مشاه بن حباف.
( إسحاؽ بن بشر أبو حذيفة البخاري، عن أبي إسحاؽ وابن جريج والثوري، وكبار التابعين، )ش

وعنو سلمة بن شبيب، ومحمد بن الفرج بن السكن، وجماعة، وثقو الدار بجردي، توفي في 
 رجب سنة ست ومأتين.

 )ش( إسحاؽ بن بشر، عن جعفر بن سعد الكاىلي، وعنو: إبراىيم بن مالك.
 بشر، عن مهاجر بن كثير، وعنو عمر بن عبد الرحيم. )ش( إسحاؽ بن

)ش( إسحاؽ بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاىلي، الكوفي عن كامل بن العلي، وأبي معشر 
السندي، ومالك، وعنو عبد الرزاؽ بن منصور، ومحمد بن علي األزدي، روى في فضائل 

 الوصي فضعفوه، توفي سنة ثماف وعشرين ومأتين.
 سحاؽ بن بشر، عن ابن أبي عروبة وإبراىيم بن مالك، قاؿ موالنا لعلو األوؿ.)ش ط جا( إ

)ش جا( إسحاؽ بن بكر ، عن سعيد بن أبي سعيد، وفي رواية أبي سعيد المقبري، وعنو عبد 
 الملك بن قدامة.

)ط ش قب( إسحاؽ بن بهلوؿ بن حساف األنباري األزرؽ التنوخي، عن نصر بن مزاحم، وابن 



يع وخلق، وعنو محمد بن أحمد بن ىبلؿ، ويوسف بن يعقوب بن إسحاؽ وغيرىما، عيينة، ووك
 توفي سنة اثنتين وخمسين ومأتين.

(1/162) 

 

)ط ش( إسحاؽ بن جعفر الصادؽ أبو محمد، عن أبيو وأخيو موسى وعبد اهلل بن جعفر بن 
ادعت طائفة من ميموف، وعنو ولده محمد وابن عيينة، ويعقوب بن كاسب وإبراىيم بن المنذر، 

 اإلمامية أنَّو المنتظر، توفي بعد المأتين سبلـ اهلل عليو.
)ش قب محيط( إسحاؽ بن الحسن بن ميموف الحربي، عن محمد بن منصور الطوسي، وغيره، 

 وعنو عمر ابن الحسن األشناني وغيره، وثقو الذىبي، توفي سنة أربع وثمانين ومأتين.
 أحمد بن أبي الحراري، وعنو أبو الشيخ.)ش( إسحاؽ بن حساف األنماطي، عن 

 )مح( إسحاؽ بن حبيب، عن برد األسكاؼ، وعنو المرادي.
)ش( إسحاؽ بن حمداف بن العباس،أبو يعقوب النيسابوي، عن حم بن نوح، وعنو أبو إسحاؽ 

 المزني، وأحمد بن محمد األنماطي، وثقو أبو علي النيسابوري.
علي بن بحر القطاف، وسهل بن عثماف، وعنو الطبراني  )ش( إسحاؽ بن خالويو البابشيري، عن

 وابن ماشي.
)ـ( إسحاؽ بن داود بن حسين، قاؿ موالنا والصواب داود بن حصين، عن واقد بن عمر، وعنو 

 الوىبي.
)ش( إسحاؽ بن ديمهر الثوري، أبو يعقوب، عن إسحاؽ بن أبي إسرائيل، وعنو علي بن عمر 

 السكري.
 صواؼ التستري، عن محمد بن موسى الحرس، وعنو الطبراني.)ش( إسحاؽ بن داود ال

)مح ـ ش( إسحاؽ بن راشد الجزري، عن اإلماـ زيد بن علي وميموف بن مهراف، وعنو عتاب 
بن بشير، وغيره، وثقو ابن معين، وقاؿ الذىبي: صدوؽ، وقاؿ النسائي ال بأس بو، توفي في 

 مسلماً. عشر الستين، بعد المائة، احتج بو الجماعة إالَّ 
إسحاؽ بن الربيع، عن عبد اهلل بن نصر، وعنو ولده القاسم بن إسحاؽ لعلو العصفوري أبو 

 إسماعيل.
 )ش( إسحاؽ بن زيد، عن عثماف بن عبد الرحمن، وعنو عبيد اهلل بن سعد بن يحيى.

)ش( إسحاؽ بن سعد بن الحسن بن سفياف النسوي، عن جده الحسن، وعنو عبد الغفار 
 غيره.اآلمدي، و 



)ط ش( إسحاؽ بن سليماف الرازي العنبري الكوفي أبو يحيى عن مالك وغيره، وعنو أبو كريب 
 بن العلي وجماعة، وثقو ابن معين وابن سعد وجماعة، توفي سنة مأتين، احتج بو الجماعة.
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 )جا ش( إسحاؽ بن سليماف، عن أخيو طلحة، وعنو يعقوب بن إسحاؽ.
 عن داود بن سليماف، وعنو أحمد بن عبد الرحمن القرشي. )ش( إسحاؽ بن سويد،

إسحاؽ بن يسار، عن أبي عاصم. وعنو خيثمة بن سليماف. قاؿ في التذكرة: محدث نصيبين، 
 توفي سنة ثبلث وسبعين ومائتين.

)ف( إسحاؽ بن شاىين أبو بشر الواسطي. عن خالد بن عبداهلل. وعنو محمد بن ىاروف 
 : البأس بو، توفي بعد الخمسين والمائتين، احتج بو البخاري.الحضرمي. قاؿ النسائي

)ط( إسحاؽ بن الصباح الكندي األشعثي الكوفي نزيل مصر، عن سعيد بن أبي مريم، وعنو أبو 
 داود، توفي سنة سبع وسبعين ومأتين. سكت عليو في الخبلصة.

إسحاؽ بن يحيى، توفي  )ش( إسحاؽ بن طلحة بن عبيد اهلل التميمي، عن ايبو، وعنو ولد أخيو
سنة ست وخمسين، عده في النببلء، قلت: كاف أحد الشهود بالزور على العبد الصالح 

 المظلـو حجر بن عدي وأصحابو فينظر، واحتج بو الترمذي وابن ماجو.
)ط( إسحاؽ بن العباس بن إسحاؽ بن موسى الكاظم، عن أبيو، وعنو محمد بن علي العبدكي، 

 اهلل بأرمينية.قتل أياـ المقتدر ب
)ـ ؿ ش قب( إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي طلحة األنصاري، عن أبيو، وعمو أنس، وعنو مالك 

 وغيره، قاؿ بن سعد ثقة حجة، توفي سنة اثنتين ، أو أربع وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )كم( إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي حنظلة، عن أنس، وعنو مالك.

 بن عبيد اهلل بن أبي سرح، عن عياض بن عبد اهلل، وعنو الوىبي. )ـ( إسحاؽ بن عبداهلل
قب( إسحاؽ بن عبيد اهلل بن أبي فروة، مولى عثماف، عن نافع وميموف بن مهراف،  4)

 وجماعة، وعنو ابن أبي يحيى وإسرائيل وخلق، توفي سنة أربع وأربعين ومأتين.
 : احتج بو األربعة، إالَّ ابن ماجة.تكلموا عليو، وقاؿ الذىبي: ال أعلم أحداً مشاه. قلت
 )مح( إسحاؽ بن عبد اهلل المخزومي، عن أبي إسحاؽ.

 )ط( إسحاؽ بن عبد اهلل العبدي. عن: عبد الرحمن بن نصر. وعنو: ولده القاسم.
 )ـ( إسحاؽ بن عبد الّلو بن كنانة، عن ابن عباس.
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 المرشد.)ش( إسحاؽ بن عتباف، عن أحمد بن عبد اهلل، وعنو 
 )ط( إسحاؽ بن عثماف بن أبي سويد، عن عثماف بن القاسم وعنو بن عدي الحافظ.

 )مح ط( إسحاؽ بن عمار، عن الصادؽ، وعنو عمر بن فائد وغيره.
)مح محيط( إسحاؽ بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو عبد اهلل، 

مد بن عمر بن علي، وعنو محمد بن كثير ومصبح عن أبيو ومغيرة بن عقيل، وعبد اهلل بن مح
بن الهلقاـ وأبو غساف، احتج بو في كتاب المحيط، والمنصور باهلل وفي العلـو فأكثر، وأخرج 

 لو أبو نعيم في الدالئل. ومحمد بن سليماف في المناقب.
 )ش( إسحاؽ بن الفيض، عن سلمة بن الفضل، وعنو محمد بن يحيى.

 اؽ العمى، عن أبيو، وعنو سمعاف بن بحر.إسحاؽ بن محمد بن إسح
)ط( إسحاؽ بن محمد بن عبد اهلل التيمي، عن أبي الجارود، وعنو موسى بن إبراىيم المروزي، 

 قاؿ موالنا الظاىر: إنَّو العرزمي الذي يروى عن شريك.
ش( إسحاؽ بن محمد بن مرواف القطاف، أبو العباس، عن أبيو وغيره، وعنو حسين بن  2)

 المقرئ وغيره، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.مسلم 
 )ش( إسحاؽ بن محمد، يقاؿ ابن حكيم، عن يحيى بن واقد، وعنو ابن حباف.

 )ط( إسحاؽ بن محمد بن ىارف، عن.... وعنو بن عدي الحافظ.
)ط( إسحاؽ بن محمد المقرئ أبو أحمد الكوفي. عن: عبد الّلو بن أحمد األيادي. وعنو: 

 ن ىاروف.السيد حسين ب
 )ط( إسحاؽ بن محمد بن نوكرد الروياني، عن أبيو، وعنو أبو العباس الحسني.

 )ش( إسحاؽ بن ممسك، عن أحمد بن محمد بن أبي سليماف، وعنو أبو الشيخ.
( إسحاؽ بن منصور السلولي، موالىم الشيعي الثبت، عن عبد اهلل بن الحسن الكامل 4)

خزرجي: شيعي، وقاؿ ابن معين: ال بأس بو، توفي سنة وعدة، وعنو أبو كريب وآخروف، قاؿ ال
 خمس ومأتين، احتج بو الجماعة.

)ش( إسحاؽ بن منصور بن بهراـ التميمي، أبو يعقوب، عن عبد الرزاؽ، وخلق، وعنو أحمد بن 
محمد بن المختار، قاؿ النسائي: ثقة ثبت، احتج بو الجماعة، إالَّ ابن ماجو، توفي سنة إحدى 

 ين.وخمسين ومأت
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 )ط( إسحاؽ بن موسى بن الصادؽ، عن أبيو، وعنو ولده العباس.
)ش ؽ( إسحاؽ بن موسى األنصاري الحطمي، قاضي نيسابور، عن معن بن عيسى وخلق، وعنو 

جعفر الفريابي وخلق، وثقو النسائي والخطيب، توفي سنة أربع وأربعين ومأتين، احتج بو مسلم 
 واألبعة إالَّ ابن ماجو.

 )مح( إسحاؽ بن موسى الشعبلني، عن مصعب، وعنو المرادي.
)مح ط( إسحاؽ بن نجيح أبو زيد األزدي، عن عطاء الخراساني، وابن جريج، وآخرين، وعنو 

 حكم بن سليماف وغيره، تكلموا عليو ساؽ لو الذىبي عدة أحاديث، ُثم قاؿ: دجاؿ.
 و واصل بن أبي جرة.)مح( إسحاؽ بن أبي نباتة ػ أو لبابة ػ، عن أبيو، وعن

)ط( إسحاؽ بن وىب الطهرمسي، عن ابن وىب، وعنو حمزة بن الربيع، قد ضعفوه بغير حجة 
 إالَّ أنَّو كوفي.

)ط( إسحاؽ بن وىب، عن الحكم بن عتيبة، وعنو ابن إسماعيل األخمسي، قاؿ موالنا لعلو 
اف حياً سنة خمس الراوي، عن يزيد بن ىاروف، وعنو البخاري، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وك

 وخمسين ومأتين.
 )ش( إسحاؽ بن وىب، عن مسلم بن سبلـ، وعنو عبد اهلل بن غناـ.

)ش( إسحاؽ بن وىب العبلؼ، عن عبد الملك بن يزيد، وعنو عبد اهلل بن حسن بن نصر 
والبخاري وابن ماجو. قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وكاف حياً سنة خمس وخمسين ومائتين، احتج 

 بن ماجو.بو البخاري وا
)ش ط( إسحاؽ بن يحيى بن طلحة بن عبيداهلل التميمي، عن أعمامو وعائشة، وعنو معن بن 

عيسى وغيره، توفي سنة أربع وستين ومائة، ضعفوه، روى عنو الذىبي أف النبي صلى اهلل عليو 
 وآلو وسلم قاؿ لعلي: ليست لك وال ألحد من ولدؾ.

 لشعيري، وعنو عبد الرحمن بن القاسم.)ؽ( إسحاؽ بن يحيى النقار،عن أبي يزيد ا
 )قب( إسحاؽ بن يزيد، عن عبد المؤمن بن قاسم، وعنو محمد بن عيسى التامري.

)ش ؿ( إسحاؽ بن يحيى بن علقمة الكلبي، عن الزىري، وعنو يحيى بن صالح الوحاضي، قاؿ 
 محمد بن عوؼ أنَّو قتل أباه، احتج بو البخاري.
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ى أو ابن أبي يحيى، عن معاوية بن يحيى، وعنو أبو سعيد األشج، قيل ىو )مح( إسحاؽ بن يحي
 ابن يحيى الرازي، أو ابن سليماف بن يحيى واهلل أعلم.



)ط( إسحاؽ بن يسار المدني، عن عروة ومقسم، وعنو ولده محمد، وثقو ابن معين وابو زرعة، 
 احتج بو أحمد بن حنبل وأبو داود في المراسيل.

 يوسف، عن حفص بن عمر العدني، وعنو ولده عبد اهلل.)ش( إسحاؽ بن 
)ط( إسحاؽ بن يعقوب بن إبراىيم، عن أحمد بن محمد بن سالم، وعنو أبو العباس الحسني، 

 لعلو البغدادي الراوي عنو النسائي، ووثقو.
قب( إسحاؽ بن يوسف بن يعقوب األزرؽ، عن سفياف وخلق، وعنو ابن أبي شيبة وخلق،  4)

الزكية وخرج مع النفس الرضية، وثقو أحمد، توفي سنة خمس وتسعين ومائة، عن  بايع النفس
 ثماف وسبعين سنة، احتج بو الجماعة.

)ش قب( إسحاؽ الحربي، عن أبي حذيفة، وعنو أبو بكر الشافعي، ىو إسحاؽ بن الحسن 
 الحربي، وثقو إبراىيم الحربي والدار قطني والذىبي، وقاؿ: حجة.

 ي القميري، عن إبراىيم بن محمد بن سعيد البعير، وعنو عبد العزيز.)ش( إسحاؽ الزبير 
)ط( إسحاؽ عن شريك، وعنو الحارث بن أبي سامة، يحتمل أنَّو ابن أبي أسامة، وأنو ابن 

 منصور، وأنو األزرؽ، ثبلثتهم يروي عن شريك.
 )ش( إسحاؽ بن يوسف، عن حصين بن عمر، وعنو ولده عبد اهلل.

 ين بن عبد الواحد، وعنو ولده زكريا.)ط( إسحاؽ، عن حس
 )ف( إسحاؽ عن سعد بن كداـ، وعنو سعداف بن نصر.

 )مح( إسحاؽ عن حسين الجعفي، وعنو أبو كريب ىو ابن إبراىيم الدبري، تقدـ.
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 من اسمو أسد
 )ـ( أسد بن روبة، عن محمد بن الفضل، وعنو عباد بن عمر التميمي، ومحمد بن عبد العزيز.

 ح( أسد بن سعد، أو سعيد عن صالح بن رستم، وعنو حكم بن سليماف.)م
)مح( أسد بن عمرو أبو المنذر، عن أشعث وغيره، وعنو محمد بن عبيد وغيره، قاؿ أحمد: 

 صدوؽ، وأثنى عليو غيره، توفي سنة تسعين ومائة.
لق، ش قب( أسد بن موسى األموي، صاحب المسند، عن قيس بن الربيع وابن طبيعة وخ 2)

وعنو الربيع بن سليماف المرادي، وثقو ناس وضعفو آخروف، توفي سنة اثنتين عشرة ومأتين، 
 احتج بو البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي.
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 من اسمو إسرائيل
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاؽ السبيعي، عن جده وزيد بن علي وجابر الجعفي وخلق، وعنو 

وأمم، وثقو أحمد وأثنا عليو غيره، وىو المراد حيث أطلق أصحابنا، نصر بن مزاحم، ووكيع 
توفي سنة اثنتين وستين ومائة، احتج بو الجماعة. وىو أحد عيوف الزيدية وأحد خلصا عيسى 

 نص ف محيط(. 4بن زيد عليو السبلـ. )
 إسرائيل المبلئي، عن الحكم، وعنو أحمد بن يحيى بن عبد الحميد. )قب(.
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 ن اسمو أسلمم
أسلم العدوي، عن مواله عمر وعبيدة ومعاذ وغيرىم، وعنو ولده زيد، ونافع ومسلم بن جندب، 

 توفي سنة ثمانين، وثقو أبو زرعة، واحتج بو الجماعة. )ـ(.
أسلم بن سهل، عن زكريا بن يحيى بن صبيح، ووىب بن بقية، وعنو أبو بكر محمد بن عثماف 

 المعدؿ. )قب(.
 ل، عن أبي إسحاؽ، وعنو محمد بن حميد، والصواب سلمة كما سيأتي. )قب(.أسلم بن الفض
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 من اسمو أسعد
 أسعد بن سعد، عن صالح بن رستم، وعنو حكم بن سليماف. )مح(.
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 من اسمو إسماعيل
إسماعيل بن أباف الوراؽ األزدي، عن إسرائيل وقيس بن الربيع وخلق، وعنو عباد بن يعقوب 

ة، قاؿ بعضهم: كاف يتشيع، وثقو أحمد والبخاري، توفي سنة ست عشرة ومأتين، احتج بو وعد
 قب علوي محيط(. 4البخاري والترمذي. )



 إسماعيل بن أباف العامري، عن محمد بن عبيد، وعنو األحمسي. )مح(.
إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن الديباج أبو األئمة عليهم السبلـ، عن والده، 

واإلماـ الحسين بن علي الفخي وشهد معو الوقعة. وعنو ولده إبراىيم صلى اهلل عليهم توفي 
 (.4.... )ىػ 

إسماعيل بن إبراىيم بن بساـ الترجماني، أبو إبراىيم، عن إسماعيل الخلقاني وغيره، وعنو 
 الحضرمي وغيره، قاؿ ابن معين: ليس بو بأس، وقاؿ ابن فهم صاحب سنة وفضل، توفي سنة

 ست وثبلثين ومأتين، احتج بو النسائي. )ش(.
إسماعيل بن إبراىيم بن الحارث القطاف أبو إبراىيم، عن عثماف بن عبد اهلل القرشي وغيره، 
وعنو إبراىيم بن محمد المزني وغيره، توفي سنة خمس عشرة وثبلثمائة، ذكره في اإلكماؿ. 

 )ش(.
سلم بن أبي أبرىد، وعنو خالد بن يزيد، وثقو إسماعل بن إبراىيم بن أبي حبيبة األشهلي، عن م
 ابن معين، احتج بو الطبراني في الكبير. )ط ش(.

إسماعيل بن إبراىيم بن مهاجر الكوفي، عن أبيو وعبد الملك بن عمير وعدة، وعنو أبو نعيم 
 (.3وابن ابي زائدة في رواية ألحمد: ال بأس بو، توفي في عشر الستين بعد المائة. )

بن إبراىيم اآلدمي، عن أبي الهذيل، وعنو محمد بن إبراىيم الماوردي عده المنصور إسماعيل 
 باهلل من شيوخ العدؿ في الشافي. )ط(.

إسماعيل بن إبراىيم بن الربيع، قاؿ سمعت فبلناً، قاؿ قاؿ ابن عباس: ما اتعظت بشيء بعد 
تبو إلى علي بن أبي شيء سمعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاتعاظي بشيء ك

 طالب الخ، وعنو عباد بن الوليد. )ش(.
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إسماعيل بن إبراىيم األسدي المعروؼ بابن علية، عن عباد بن إسحاؽ وعطاء بن يسار 
وغيرىما، وعنو علي بن شعيب وإبراىيم بن طهماف وآخروف، توفي سنة ثبلث وتسعين ومائة، 

 تقياً، وأثنى عليو غيره، احتج بو الجماعة. )مح ؿ ـ قب(. قاؿ ابن معين: كاف ثقة مأموناً ورعاً 
 إسماعيل بن إبراىيم البزار، عن أبيو، وعنو أحمد بن محمد السبيعي. )ش(.

إسماعيل بن إبراىيم شنبذين عن عمرو بن ثور وأبي قبلبة الرقاشي، وعنو أبو العباس الحسني، 
 فأكثر. )ـ(.

 بن عيينة، وعنو أحمد بن خيثمة. )قب(. إسماعيل بن إبراىيم بن معمر، عن سفياف



 إسماعيل بن إبراىيم العبدي أبو العالية، عن معدي بن سناف، وعنو محمد بن سليماف. )ش(.
إسماعيل بن إبراىيم، عن يحيى بن عتيق، وعنو إبراىيم الهروي الظاىر، أنَّو ابن إبراىيم بن 

في في جمادي األولى سنة ست معمر بن الحسن الهروي، قاؿ في اإلكماؿ بغدادي ثقة، تو 
 وثبلثين ومأتين. )ـ(.

 إسماعيل بن إبراىيم، عن خالد، وعنو زىير بن حرب. )ش(.
إسماعيل بن إسحاؽ بن إسماعيل بن حماد األزدي، موالىم البصري شيخ مالكية العراؽ، عن 

تين علي بن المديني، وعنو أبو بكر النجار، وعبد اهلل بن مسعود الهاشمي، توفي سنة اثن
 وثمانين ومأتين. )ؿ(.

إسماعيل بن إسحاؽ الراشدي، عن يحيى بن سالم وغيره، وعنو عبد الرحمن بن القاسم وغيره، 
 وكاف عداده في شيوخ العدؿ والتوحيد. )ش ف محيط(.

إسماعيل بن إسحاؽ األسدي الكوفي، عن حسن بن حسين العرني، وعنو علي بن العباس 
 الشيعة، احتج بو الترمذي وابن ماجو )مح ط ش جا(. الحميري، عداده في ثقات محدثي

إسماعيل بن إسماعيل أو ابن أبي إسماعيل، عن إسماعيل بن عياش، وعنو ابن أبي أسامة، 
 ضعفوه )ط(.

 إسماعيل بن إسحاؽ، عن يحيى بن أبي ىاشم، وعنو المرادي )مح(.
سفياناف، وثقو أبو حاتم، إسماعيل بن أمية األموي المكي، عن نافع ومحمد بن مسلم، وعنو ال

 وفي الكاشف ثقة، توفي سنة أربع وأربعين ومأئة، احتج بو الجماعة. )مح ط ش(.
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إسماعيل بن أبي أويس عبد اهلل بن عبد اهلل بن أويس بن مالك األصبحي المدني، عن خالد بن 
عنو القاسم بن مالك بن أنس، وحسين بن عبد اهلل بن ضميرة، وكثير بن عبد اهلل وخلق، و 

إبراىيم وأبو الطاىر والشيخاف، وخبلئق، قاؿ أحمد: ال بأس بو، وقاؿ ابو حاتم: محلو الصدؽ 
وضعفو آخروف، قاؿ موالنا: وإذا كاف ىذا التضعيف فيمن يروي عنو في الصحاح الست فما 

سنة ست  ظنك عمن يروي عن أئمتنا عليو السبلـ، ليس إالَّ أنَّو معدود في رجاؿ الشيعة، توفي
 (.4وعشرين ومأتين. )ىػ 

إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي، عن أبيو، وعنو إبراىيم بن سعد، روى حديث: صلى علي 
وخديجة مع النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بمنى، وصححها أئمتنا ومنهم المنصور باهلل في 

 الشافي. )ط(.



يى بن سليم، لو حديث واحد، احتج بو إسماعيل بن بشير، مولى بني مغالة، عن جابر، وعنو يح
 أبو داود. )ط(.

 إسماعيل بن بشير، عن عاصم بن يوسف، وعنو مكحوؿ بن الفضل. )جا(.
إسماعيل بن بهراـ الوشاء الخندعي الهمداني الكوفي، عن الدراوردي وجماعة، وعنو )مح( 

ين ومأتين، احتج وعدة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ في الكاشف: ثقة، توفي سنة إحدى وأربع
 بو ابن ماجة. )مح ط(.

إسماعيل بن ثوبة بن سليماف الثقفي أبو سهل أو سليماف الرازي القزويني، عن مصعب بن سبلـ 
وخلق، وعنو أبو زرعة وابن ماجة، توفي سنة سبع وأربعين ومأتين، قاؿ ابن أبي حاتم: صدوؽ. 

 )ش(.
ني القارئ أحد الكبار، عن عبد اهلل بن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي موالىم المد

سعيد وعدة، وعنو داود بن رشيد وغيره، وثقو أحمد، توفي سنة ثمانين ومأتين، احتج بو 
 الجماعة. )ط ش كم(.

 إسماعيل بن أبي جابر، عن قيس، وعنو وىب بن عمير بن عثماف )قب(.
 هلل أعلم.إسماعيل بن جعفر الصادؽ، قالوا: مات وىو صغير ليست لو رواية وا

 إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمر، وعنو عبد اهلل بن مطيع. )ش(.
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إسماعيل بن الحسن الشري أبو نصر اإلستراباذي، عن الشيخ أبي القاسم علي بن الحسين، 
 عنو علي بن الحسين بن محمد. )محيط(.

عمر بن يوسف اليمامي، إسماعيل بن حباف بن واقد الثقفي، أبو إسحاؽ الواسطي القطاف، عن 
وعنو ابن ماجو، قاؿ في حاشية الكاشف: ذكره أبو القاسم في المشائخ النببلء، توفي بعد 

 المأتين. )ط(.
 إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي، عن شاذاف، وعنو أحمد بن يحيى الصوفي. )قب(.

نو ابن خزيمة إسماعيل بن حفص بن عمر األزدي اإلبلي أبو بكر البصري، عن أبيو وغيره، وع
 وغيره، احتج بو النسائي وابن ماجو. )ش(.

إسماعيل بن أبي خالد البجلي األحمسي أبو عبد اهلل الكوفي الطحاف، أحد األعبلـ، عن ابن 
أبي جحيفة والحسن والشعبي، وعنو شعبة والسفياناف، ومحمد بن عبيد وخلق، عداده في 

 قب(. 4ومائة، احتج بو الجماعة. ) خلص الشيعة، وثقو العجلي، توفي سنة ست وأربعين



 إسماعيل بن داود الميسلخي... وعنو محمد بن إسماعيل األحمسي. )مح(.
إسماعيل بن رافع المدني، أبو رافع، عنو محمد بن كعب، وعن أنس وغيرىما، وعنو وكيع 
بل وعطاء، روى أف البخاري وثقو ، احتج بو الترمذي وابن ماجو والبخاري في المفرد، توفي ق

 الخمسين والمائة. )مح ش(.
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي، عن علي عليو السبلـ وغيره، وعنو األعمش وابن عيينة، 

 وثقو ابن معين، وأبو حاتم وغيرىما، احتج بو مسلم واألربعة. )مح(.
إسماعيل بن زكريا الخلفاف أبو زياد شقو األسد الكوفي، عن عاصم األحوؿ، ويزيد بن أبي 
زياد، وعنو محمد بن الصباح، وإبراىيم بن بساـ، وعدة، قاؿ الذىبي: صدوؽ شيعي. وقاؿ 

الدوري وابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة. وقاؿ عبداهلل أحمد بن يوسف صدوؽ. توفي سنة أربع 
 وسبعين ومائة، احتج بو الجماعة، عداده في الشيعة. )ش(.

 بن سليماف. )ف(. إسماعيل بن زياد، عن معاذ بن جبل، وعنو شعيب
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إسماعيل بن زياد، أو ابن أبي زياد الكوفي قاضي الموصل، عن الصادؽ والثوري، وعنو أحمد 
بن يحيى األودي وجماعة، توفي في عشر الثمانين بعد المائة، ضعفوه بغير حجة، واحتج بو 

 ابن ماجو. )مح ط(.
 فق باهلل، روى عنو ولده. )جا(.إسماعيل بن زيد الحسني، أبو حرب، والد اإلماـ المو 

إسماعيل بن سعيد، عن يحيى بن ىدس، وعنو حاتم بن يونس، قاؿ المرشد: وكاف ثقة مأموناً. 
 )ش(.

إسماعيل بن سعيد أبو إسحاؽ الطبري الجرجاني اإلستراباذي، عن يزيد بن ىاروف ومحمد بن 
ومحمد بن علي الصواؼ، بندار السباؾ، وسليماف بن داود، وعنو أبو يزيد محمد بن موسى 

 توفي سنة ست وأربعين ومأتين. )ـ(.
إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل ابن سويد المؤدب، أبو القاسم عن أبي علي الحسين بن 

القاسم، وعنو أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين أىملو موالنا، صحح روايتو بعض األصحاب. 
 )ش(.

 ، وعنو المرادي. )مح(.إسماعيل بن سكين، عن محمد بن يحيى األودي
إسماعيل بن سميع أبو محمد بياع الشابري، عن أنس وعبد الملك بن أعين، وأبي رزين، وعنو 
الثوري وشعبة وغيرىما، وثقو أحمد وابن معين وغيرىما، قيل: كاف صفرياً، فأما في الحديث، 



 سائي. )مح(.فلم يكن بو بأس، وذكره في طبقات الحنفية، احتج بو مسلم، وابو داود والن
إسمايل بن سلماف بن أبي المغيرة التميمي الكوفي األزرؽ، عن أنس حديث الطير والشعبي، 

 وعنو وكيع وإسرائيل ضعفوه، احتج بو البخاري في األدب وابن ماجة. )مح قب(.
إسماعيل بن صاعد بن محمد القاضي أبو الحسن، عن يحيى بن إسماعيل بن يحيى، وعنو 

جشمي، توفي سنة ثبلث وأربعين وأربعمائة، ذكره في طبقات الحنفية، المرشد والحاكم ال
 واطنب )ش كم مرتضاه(.

إسماعيل بن صبيح اليشكري، عن أبي خالد وإسرائيل وعمرو بن شمر، وعنو أبو كريب، 
 قب(. 4ومحمد بن جميل، وثقو ابن حباف، توفي سنة سبع عشرة ومأتين. )

(1/176) 

 

، عن محمد بن سعيد بن غالب، والزبير بن بكار. وعنو: ولده إسماعيل بن العباس الوراؽ
محمد، والشريف الجرجاني. توفي سنة ثبلث وعشرين وثبلثمائة، ذكره في التذكرة. )ش جا 

 ف(.
إسماعيل بن عبد اهلل بن جعفر الطيار، عن أبيو، وعن أنس حديث الطير، وعنو زيد والحسين 

مليكة، وجمع، وثقو الدار قطني، قاؿ الخزرجي مات بن علي، وعبد اهلل بن مصعب، وابن أبي 
 سنة خمس وأربعين ومائة، وقاؿ ابن عيبة: قتيل بني أمية، احتج بو ابن ماجو. )مح قب(.

 إسماعيل بن عبد اهلل بن مسعود، عن الفيض بن الفضل، وعنو أحمد بن علي الجارود. )ش(.
عنو عبد السبلـ والصواب إسحاؽ بن إسماعيل بن عبد اهلل بن أبي فروة، عن نافع والحسن، و 

 عبد اهلل. )مح ش(.
 إسماعيل بن عبد اهلل، عن إبراىيم، وعنو سعيد بن عبد العزيز. )ش محيط(.

إسماعيل بن عبد اهلل بن المهاجر المخزومي، عن أبيو، وأـ الدرداء والسائب بن يزيد، وعنو 
الحميد الدمشقي، كاف أميراً على  علي بن ىاشم، واألوزاعي وربيعة بن يزيد، يقاؿ لو أبو عبد

أفريقية، وثقو الدار قطني والعجلي، قاؿ ابن يونس: توفي سنة إحدى وثبلثين ومائة، عن سبعين 
 سنة، احتج بو الجماعة ما خبل الترمذي، أىملو موالنا. )ش(.

اف إسماعيل بن عبد الجبار القاضي، عن أبي يعلى الخليل بن عبداهلل الخليلي، وعنو ابن سليم
 الزبيري.

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، ويقاؿ ابن أبي ذؤيب األسدي المدني الحجازي، 
 تابعي، عن ابن عمر وغيره، وعنو خالد بن يزيد العمري، قاؿ في الجامع، وثقو أبو زرعة. )ش(.
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ى قريش إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد اشتهر بكنيتو، ىو مول
الكوفي، عن أنس وابن عباس، وباذاف وعبد خير، وأبي مالك، وعنو الحكم بن ظهير، وإسباط 
وإسرائيل، والحسن وخلق، قاؿ في الخبلصة: رمي بالتشيع وثقو أحمد، وقاؿ النسائي: ال بأس 
بو، قاؿ ابن عدي: مستقيم الحديث، صدوؽ، قلت: كاف من اتباع زيد بن علي والراوين عنو، 

 موالنا: ىو اإلماـ المفسر الشيعي. توفي سنة سبع وعشرين ومائة. )ط ش قب(.قاؿ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن عبد الملك بن جابر، وعنو أسيد بن موسى، قاؿ 

 الجلبي حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن لبيبة، عن عبد الملك، وعنو أسد. )ـ(.
ن داود الغازي، عن علي بن موسى الرضى، وعنو ابو بكر إسماعيل بن عبد الوىاب القزويني، ع

 بن علي الغزالي، وذكره في تاريخ قزوين. )ش(.
 إسماعيل بن عبد اهلل التيمي، عن مسعر، وعنو صالح بن حرب. )ش(.

إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني، عن محمد بن سلمة وغيره، وعنو أحمد بن حسين 
 يره، توفي سنة أربعين ومأتين، احتج بو الترمذي وابن ماجة. )ش(.وخلق، وثقو الدار قطني وغ

إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي أبو القاسم، عن أخيو دعبل، وعنو ىبلؿ بن محمد الحفار 
 )قب(.

إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويو الرازي أبو سعد المعروؼ بالسماف الحافظ الكبير، 
من بن فضالة وأبا طاىر المخلص وخلقاً، قاؿ أبو منصور بن صاحب األمالي، سمع عبد الرح

عبد الرحيم: كاف لو ثبلثة آالؼ شيخ وستمائة، وعنو أبو بكر الخطيب وعبد العزيز الكناني، 
وابن أخيو طاىر بن حسين، كاف زاىداً عابدًا، عارفاً بفقو الزيدية والحنفية، توفي سنة خمس 

كبار محدثي الشيعة، قاؿ صاـر الدين الحافظ الكبير العلم   وأربعين وأربعمائة، قلت: عداده في
الشهير: كاف يرى رأي ابن ىاشم، وكاف عالماً بالحديث والعلل، وفقو الزيدية كثير الشيوخ، قاؿ 

 الذىبي: صدوؽ، اىػ. )ش(.
 إسماعيل بن علي عن عبد الغفار بن جعفر، وعنو ىبلؿ بن محمد أبو الفتح. )قب(.
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 ل بن عمر، عن خالد بن عبد اهلل، وعلي بن ىاشم، وعنو عبد اهلل بن محمد. )جا(.إسماعي
إسماعيل بن علي الجعفي، عن الباقر والصادؽ، وعنو ىشاـ، لعلو أخو حسين بن علي 



 الجعفي، واهلل أعلم.
)ط( إسماعيل بن عمرو بن نجيج البجلي الكوفي األصبهاني، عن الثوري، وقيس بن الربيع، 

نو محمود بن الفرج ومحمد بن نصير وجماعة، عده ابن حباف في الثقات، وقاؿ وخلق، وع
الذىبي إليو انتهى علو اإلسناد بأصبهاف، وأحسن الثنى عليو إبراىيم بن أردومة، توفي سنة سبع 

 وعشرين ومأتين.)ط ش قب(.
 إسماعيل بن عياش، عالم الشاـ، عن شرحبيل بن مسلم والسدي والثوري، واألعمش وسهل

ابن صالح، وأمم وعنو أبو اليماف، وعثماف بن أبي شيبة، ومحمد البهلوؿ، وعبد اهلل بن موسى 
وخلق، قاؿ الثوري تكلم فيو وىو ثقة عدؿ أعلم الناس بحديث أىل الشاـ، قلت: ىو أوؿ من 

حدث بفضائل الوصي بالشاـ، وأرى ذلك عن غير مشائخو الشاميين، فلذلك وثقو أحمد 
ين ودحيم وابن عدي في الشاميين وضعفوه في الحجازيين، توفي سنة إحدى وبخاري، وابن مع

 قب ف(. 5وثمانين ومائة، احتج بو األربعة. )
إسماعيل بن عيسى العطار البغدادي، عن إسحاؽ بن بشر، وعنو حسن بن علوية القطاف، وثقو 

 الخطيب، توفي سنة اثنتين وثمانين ومأتين. )ش(.
ي، أبو علي، عن ىشاـ، وعنو أبو يعقوب المروزي )ـ( في أمالية. إسماعيل بن الفضل الرافع

 )ـ(.
إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت األنصاري، عن ىشاـ بن عروة، وعنو بكر بن عبد 

 الوىاب، ضعفوه، وروى لو الطبراني. )ش(.
وابن  إسماعيل بن كثير أبو ىاشم المكي الكوفي، عن مجاىد وعاصم وغيرىما، وعنو الثوري

 (.3جريح، وثقو أحمد، توفي في عشر الثبلثين بعد المائة، احتج بو األربعة. )
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إسماعيل بن محمد بن إسحاؽ بن جعفر الصادؽ، عن أبيو، وعلي بن جعفر، وعنو أحمد بن 
عبدالرحيم الضبعي، والحسن بن محمد بن يحيى الحسني والحسين بن علي بن عمر، قاؿ 

و أنا وأخي وسمعنا منو الحديث عن مشائخو، عن جعفر بن محمد وإبراىيم الناصر: وقد لقيت
 بن محمد الطبري. ) محيط ف ش(.

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، عن عبد الرحمن بن روح، وحسن بن علي بن عفاف، 
 وعنو السيلقي والسماف. )ؿ ف(.

 صواؼ. )قب(.إسماعيل بن الحكم الثقفي، عن شاذاف، وعنو أحمد بن يحيى ال



إسماعيل بن محمد بن أحمد الطيب أبو علي المعروؼ بابن الكاري، عن أحمد بن عبيد 
الواسطي ومحمد بن علي السفطي، وعنو ابن المغازلي، ذكره ابن حجر في طبقة الحنفية. 

 )قب(.
إسماعيل بن محمد بن علي اإلستراباذي، عن أبي بكر محمد بن موسى الحواري، وعنو علي 

 ين مؤلف المحيط. )محيط(.بن الحس
إسماعيل بن محمد محمد بن حجادة الكوفي العطار المكفوؼ، عن أبيو وغيره، وعنو 

األحمسي وسفياف بن وكيع، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ الدوري، عن يحيى: ليس بو بأس، 
 وقد سمعت منو، احتج بو الترمذي.

عدد، وعنو محمد بن كثير، وابن إسماعيل بن مسلم المكي المحاور، عن الحسن والشعبي، و 
فضيل وغيرىما، روى في فضل علي وضعف، احتج بو الترمذي وابن ماجو، لعلو توفي في أياـ 

 المهدي العباسي )مح ط(.
 إسماعيل بن يزيد، عن يحيى بن سليم، وعنو إسحاؽ بن أحمد.

 إسماعيل ، عن إسماعيل بن سعد، وعنو ورقا. )ش(.
د بن ميموف، إسماعيل، عن أبي صالح، وعنو محمد بن إسماعيل، عن قيس، وعنو محم

 الحسن )ش(.
 إسماعيل، عن عمر، وعنو ىشاـ بن عروة، قاؿ موالنا: كذا، وينظر فيو إنشاء اهلل. )ش(.

)ش( إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد عن الحسن ومحمد بن واسع، وعنو ابن المبارؾ 
 مسلم وأبو داود والنسائي.وابن عيينة، وثقو أحمد وأبو حاتم، احتج بو 

 إسماعيل بن مسلم، عن الصادؽ، وعنو الربيع بن سليماف ذكره الجلبي. )ط(.
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إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادؽ، عن أبيو، وعنو ولده موسى، قاؿ ابن عينة: يقاؿ ألوالده 
 الكلثوميوف. )مح ط ش(.

عن مالك وشريك وعيسى بن يونس  إسماعيل بن موسى الفزاري، أبو محمد بن بنت السدي،
وخلق، وعنو )مح( فأكثر، وموسى بن ىاروف، وخبلئق، قاؿ ابن عدي، أنكروا عليو غلوه في 
التشيع، وفي الكاشف: صدوؽ شيعي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ النسائي: ال بأس بو، 

ألربعة إالَّ توفي سنة خمس وأربعين ومائتين، وعداده في الزيدية، وىو مسندىا، احتج بو ا
 النسائي، وذكره بن حباف في الثقات. )مح ط ش محيط(.



 إسماعيل بن موسى العطار، عن أبي حذيفة إسحاؽ بن بشر، وعنو حسين بن علواف. )ش(.
 إسماعيل بن مهراف، عن عبد اهلل بن أبي الحارث الهمداني، وعنو عبد الرحمن القطاف. )ط(.

 )ش(. إسماعيل بن نافع، عن أنس، وعنو عطاؼ.
إسماعيل بن يحيى بن أحمد العبسي، أبو أحمد الهمداني، عن محمد بن جعفر، وعنو محمد 

 بن إسماعيل الوراؽ. )ش(.
إسماعيل بن يحيى التميمي، من ذرية أبي بكر أبو يحيى، عن ابن سناف الشيباني ومسعر وفطر، 

 مح ط محيط(.وعنو حسين بن يزيد الجصاص وغيره، قالوا فيو: ركن من أركاف الكذب. )
إسماعيل بن يحيى، روى حديث ابن عمر: )اللهم قد بلغت ىذا أخي وابن عمي وصهري وأبو 

 ولدي، اللهم كب من عاداه في النار. أخرجو ابن البخار.
إسماعيل بن يحيى بن يحيى المعافري، عن سهل بن معاذ، وعنو عبد اهلل بن سليماف الطويل 

 وأيوب، احتج بو أبو داود. )ط(.
اعيل بن يحيى المزني، أبو إبراىيم، عن الشافعي، وعنو الطحاوي، كاف إماماً ورعاً زاىداً إسم

 معظم في أصحاب الشافعي، توفي سنة أربع وستين ومأتين. )ش(.
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الكهيلي، عن أبيو، وعمو محمد، وعنو ولده إبراىيم، 

 احتج بو الترمذي.
من بني سلمة، عن جابر، وعنو عمرو بن دينار، ىو إسماعيل بن جعفر  إسماعيل، عن رجل ثقة
 بن كثير الزرقي. )ط(.
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إسماعيل بن يزيد القطاف األصبهاني، عن غالب بن فرقد، وعنو إبراىيم بن مالك، وذكره في 
 اإلكماؿ )ش(.

 اؿ. )مح ش(.إسماعيل بن يزيد الرازي، عن زكريا والحسن مقلة، وعنو محمد بن محمد الغز 
 )ش( إسماعيل عن الحسن، وعنو شريك ىو ابن مسلم المكي. )ش(.

 إسماعيل عن عمرو بن دينار، وعن علي بن ىاشم، ىو ابن مسلم المكي. )مح(.
 إسماعيل، عن عمر بن شمر، ىو ابن صبيح. )مح ـ ش(.

 إسماعيل، عن قتادة، ىو ابن إبراىيم بن مهاجر. )مح(.
، وعنو سفياف، ىو ابن خليفة المبلي، أبو إسرائيل العبسي إسماعيل، عن فضيل بن عمر

الكوفي، مشهور بكنيتو، عن الحكم بن عتيبة وطلحة بن مصرؼ وعنو أبو نعيم وأسد، ووكيع 



وأبو أحمد الزبيري، قاؿ في الخبلصة: شيعي، وقاؿ في حاشية اإلكماؿ، قاؿ يحيى بن معين، 
علي: ليس ىو من أىل الكذب، توفي سنة  صالح الحديث، وفي رواية ضعيف، وقاؿ عمر بن

 تسع وستين ومائة، احتج بو النهدي، وابن ماجة. )ط(.
إسماعيل ، عن أبي خالد، عن الشعبي، والصواب إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، وعن 

 عامر. )ـ مح(.
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 من اسمو أسود
تج بو أبو داود وابن ماجو. أسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، وعنو عبادة بن نسي، اح

 قيل: ال يعرؼ. )مح(.
أسود بن شيباف السدوسي، أبو شيباف، عن يزيد بن الشخير والحسن والطبقة، وعنو عفاف وابن 
مهدي ووكيع، وثقو ابن معين، وقاؿ ابو حاتم: صالح الحديث، توفي سنة ستين ومأتين، احتج 

 بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي. )ش(.
عامر الشامي أبو عبد الرحمن شاذاف، عن شعبة وحماد وجماعة، وعنو أحمد أسود بن 

وأبوكريب وعده ووثقو ابن المديني، وأحمد، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي أوؿ سنة ثماف 
 ومأتين، احتج بو الجماعة. )مح ط ش(.

، قاؿ أسود بن العلي بن جارية، عن أبي سلمة، وعمرة، وعنو أيوب بن موسى، وابن أبي ذؤيب
 الخزرجي: موثق، احتج بو مسلم والنسائي، وقيل األربعة. )ش(.

أسود بن قيس البجلي أو العبدي أبو قيس الكوفي، عن جندب بن عبد اهلل، وعن أشياخ من 
قومو وجماعة، وعنو شعبة والسفياناف وغيرىم، وثقو النسائي والعجلي، توفي بعد المائة، احتج 

 بو الجماعة. )مح ـ ف(.
 ن معاوية، والصواب سويد. )مح(.أسود ب

األسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر وأبو عبد الرحمن، عن علي وعمر وعائشة ومعاذ 
وابن مسعود وحذيفة وببلؿ وغيرىم، وعنو ولده عبد الرحمن وأبو معشر النخعي وأبو فاختة، 

من أصحاب ابن مسعود،  وثقو ابن معين وغيره، قاؿ السّيد إدرس في الكنز. كاف عالماً فاضبلً 
 (.4وشهد صفين، مع علي عليو السبلـ، توفي سنة أربع وسبعين، احتج بو الجماعة. )

، جليل، وعنو إبراىيم، توفي  األسود، عن عائشة وثوباف، ىو ابن ىبلؿ المحاربي الفقيو مخضـر



 سنة أربع وثمانين، احتج بو الشيخاف، وأبو داود والترمذي. )ش(.
 عن أمير المؤمنين، وعن فضيل بن خديج. )ط(.األسود الكندي، 
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 من اسمو أسيد )بفتح الهمزة(
أسيد بن أبي أسيد البراد، أبو سعيد المدني، عن أبيو يزيد، وعنو ابن خديج، توفي أوؿ دولة 

 المنصور، احتج بو األربعة. )ط(.
 أسيد بن زيد الجصاص، عن األعمش.
بن حفص األصبهاني، وىو الصواب، عن عبد الصمد  أسيد بن عصاـ األصبهاني، عن حسين

بن عبد الوارث، وعنو محمد ف جعفر والدابي والشيخ، قاؿ في التذكرة: ىو محدث أصفهاف، 
 توفي سنة تسعين ومأتين. )ش(.

أسيد بن علي مولى بني ساعدة، عن أبيو، وعنو عبد الرحمن بن سليماف، قاؿ الخزرجي: 
 صدوؽ. )ط(.

صاص، عن إسماعيل بن أبي خالد، وعنو أبو وىب الوليد بن عبد الملك. أسيد بن يزيد الج
 )مح ط(.
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 من اسمو األشج
 األشج أبو الدنيا المعّما، سيأتي إنشاء اهلل. )جا(.
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 من اسمو أشعث بالفتح
نو أشعث بن سعيد السماف أبو الربيع البصري، عن عمرو بن دينار وعبد اهلل بن بشر وعدة، وع

وكيع وعبد اهلل بن موسى، قاؿ البخاري: ليس بمتروؾ، وفي كتاب المقاالت: كاف يرى القدر، 
 وعده المنصور في رجاؿ العدلية، ، احتج بو الترمذي وابن ماجة. )ط(.

األشعث بن سوار التوابيتي، عن الحسن وابن سيرين والشعبي وجماعة، وعنو شعبة وحفص 



في راية الدورقي ورواية عن يحيى، وقاؿ أحمد ىو أنبل  ومحمد بن فضيل وخلق، وثقو أحمد
 4من محمد بن سالم، توفي سنة ست وثبلثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ أبا داود. )

 نص(.
أشعث بن أبي الشعثاء، سليم بن األسود الهبللي الكوفي ف ثقات الكوفيين، عن أبيو واألسود 

، وغيرىما، وثقو ابن حنبل، توفي سنة خمس وعشرين ومائة، بن يزيد، وعدة، وعنو شعبة وزائدة
 (.3احتج بو الجماعة. )

أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري، عن الحسن وابن سيرين، وعنو شعبة والقطاف 
 وجماعة، وثقو أبو حاتم والنسائي، توفي سنة اثنتين واربعين ومائة. )مح(.

ر، عن أبي ىريرة، وأخرج لو أبو يعلي، ولم أر من أشعث بن نزاؿ، قاؿ موالنا: خرج لو البزا
 ذكره. )ش(.

 أشعث بن نزار، عن الحسن وقتادة، وعنو عبد اهلل بن سلمة. )مح(.
 أشعث عن أبي الزبير، وعنو أد بن عمرو. )مح(.

أشعث عن جعفر بن أبي ثور، وعنو شيباف، لعلو ابن عم الحسن بن صالح بن حي، قاؿ 
 فيو، روى في فضل الوصي. )ش(. الذىبي: شيعي جلد، تكلم

(1/186) 

 

 من اسمو ا شهب
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري أبو عمر صاحب مالك، وأحد األعبلـ، عن 

الليث، وابن لهيعة ومالك، وعنو الحارث بن مسكين، ويونس بن عبد األعلى وخلق، قاؿ ابن 
 ومأتين، احتج بو النسائي وأبو داود. )ط(. عبد البركاف: فقيهاً حسن الرأي، توفي سنة أربع

(1/187) 

 

 من اسمو أصبغ
أصبغ بن زيد بن علي الجهني موالىم أبو عبد اهلل الوراؽ، عن القاسم بن أيوب، وثوز بن يزيد 

وابن بشر، وعنو يزيد بن ىاروف وىشيم وإسحاؽ األزرؽ وجماعة، خرج على الحجاج مع 
اىيم بن عبد اهلل، وثقو ابن معين والدار قطني، قاؿ النسائي: الفقهاء، وبقي إلى أف خرج مع إبر 

 ال بأس بو، توفي سنة تسع وخمسين ومائة. )مح(.



 أصبغ بن غياث بن األصمعي، عن غياث بن ورقة بن نوفل، وعنو ولد أخيو عبد الرحمن. )ط(.
وردي وجماعة، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع األموي أبو عبد اهلل، عن أسامة بن زيد والدرا

وعنو ولده والبخاري، وابو حاتم وطائفة، توفي سنة خمس وعشرين ومأتين، احتج بو البخاري، 
 واألربعة إالَّ ابن ماجة. )ط ش(.

)ش( أصبغ بن محمد أخي عبد اهلل بن محمد الرقي، عن كلثـو بن حوس.. وعنو أبو نعيم 
 الحلبي.

عن علي وعمر، وعمار والحسن السبط، وعنو أصبغ بن نباتة المجاشعي، أبو القاسم الكوفي، 
األجلح وفطر، وسعد بن طريف وسلمة بن كهيل وعدة، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد 

 قب(. 5ناؿ منو أعداؤه، احتج بو ابن ماجة وغيره. )

(1/188) 

 

.  من اسمو أصـر
عنو محمد بن أصـر بن حوشب أبو ىاشم عن زياد بن سعد، وقرة ابن خالد وىشاـ بن عروة، و 

حميد، وأحمد بن الفرات، وأحمد بن محمد الينبعي، تكلموا عليو، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد 
 باهلل. )مح ـ(.

(1/189) 

 

 من اسمو األغر
األغر بن الصباح التميمي المنقري موالىم الكوفي، عن أبي نصرة والحمصي، وعنو قيس بن 

 ي بعد المائة، احتج بو أبو داود والترمذي. )ؿ(.الربيع وسفياف، وثقو ابن معين والنسائي، توف
األغر بن عبد اهلل، أو حنظلة أو سليك مولى أبي سعيد، وأبي ىريرة عنهما، وعن الوصي وعنو 
 أبو إسحاؽ، وعلي بن األقمر وطلحة بن مصرؼ وغيرىم، احتج بو مسلم واألربعة. )مح ش(.

(1/190) 

 



 من اسمو أفلح
يحيى، وعنو حسن بن عبد اهلل بن جعفر استشهد مع الحسين  أفلح بن محمد، عن محمد بن

 سنة ستين. )ط(.

(1/191) 

 

 من اسمو أمية
أمية بن بسطاـ العبسي، أبو بكر البصري، عن ابن عمو يزيد بن زريع ومعتمر والحماني، وعنو 

الشيخاف، وابن أبي داود، ومحمد بن غالب وغيرىم، عده في الكاشف وابن حباف في الثقات، 
 توفي سنة إحدى وثبلثين ومأتين. )ـ ش(.

 أمية الحنظلي، عن ثابت، وعنو خالد بن يزيد. )جا(.

(1/192) 

 

 من اسمو أنس
أنس بن خالد بن عبد اهلل بن أبي طلحة األنصاري، عن محمد بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن داود، 

 وعنو موسى بن عبد اهلل بن طلحاف والمنتصر بن نصر. )ش(.
ين بن أخو محمد، عن أنس وابن عباس وابن عمر، وعنو شعبة والحماداف وابن أنس بن سير 

 عوف، وثقو ابن معين، توفي سنة ثماف عشرة، أو عشرين ومائة، احتج بو الجماعة. )ـ(.
أنس بن مالك من ولد أنس بن مالك، عن قتيبة بن سعيد، وعنو جعفر بن إبراىيم الهادي. 

 )ؿ(.
، عن الصادؽ وأبي الطاىر أحمد وعبد العزيز بن بكر وخلق، أنس بن عياض اليثي أبو ضمرة

وعنو والد الناصر علي والحسين بن علي بن الحسين بن علي بن الحسني ومخوؿ بن إبراىيم، 
 قب(. 4وثقو النسائي وجماعة، توفي سنة مأتين، احتج بو الجماعة. )

 أنس بن محمد اليشكري، عن أبي عوانة، وعنو محمد بن العباس.
 بن معاوية عن بكر بن خنيس، وعنو أحمد بن منيع، وثقو الجرجاني. )جا(. أنس

 من اسمو أويس.
أويس بن عامر القرني العبد الصالح، قتل بصفين مع الوصي، قالو زيد بن علي، عداده في 

 ثقات محدثي الشيعة ، واحتج بو مسلم. )ط(.



(1/193) 

 

 من اسمو إياس
افع بن خديج، وعنو عطاء، قاؿ ابن حجر: صدوؽ، إياس بن خليفة المكي البكري، عن ر 

 واحتج بو النسائي. )ـ(.
إياس بن سلمة بن عمر بن األكوع األسلمي، أبو سلمة، وأبو بكر المدني، عن أبيو، وعنو 

 عكرمة بن عمار وغيره، وثقو ابن معين، توفي سنة تسع عشرة مائة، احتج بو الجماعة. )ـ ش(.
لي وعقبة بن عامر، وعنو ابن أخيو موسى، كاف من شيعة الوصي، إياس بن عامر الغافقي، عن ع

 وشهد معو مشاىده، قاؿ ابن حجر: صدوؽ، احتج بو أبو داود وابن ماجو. )مح ـ(.
إياس بن عفيف الكندي، عن أبيو، وعنو ولده إسماعيل، قاؿ الذىبي: لم يرو عنو غير ولده. 

 )ط(.
و موسى زايوب، قاؿ ابن يونس: كاف من شيعة إياس بن عامر، روى عن الوصي، وعنو ابن أخي

علي والوافدين عليو، قاؿ في التهذيب: وشهد معو مشاىده كلها. قاؿ الخزرجي وابن حجر 
 صدوؽ، واحتج بو أبو داود.

(1/194) 

 

 من اسمو أيوب
أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن عمر بن سلمة، وسعيد بن جبير، وأبي الزبير وخلق، وعنو 

السفياناف والحماداف وأمم، قاؿ ابن سعد: كاف ثبتاً ثقة حجة جامعاً، وأثنى عليو غير شعبة و 
 جا(. 3واحد، توفي سنة إحدى وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة. )

أيوب بن داود األصفهاني، عن القاسم بن معن والصادؽ ويحيى بن مساور، وعنو المرادي. 
 مح(.

 وه نوح. )ش جا(.أيوب بن ذكواف، عن الحسن، وعنو أخ
أيوب بن سليماف بن ببلؿ أبو يحيى، عن أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس، نسخة كبيرة، 
وعنو البخاري وعبد اهلل بن شبيب، وثقو ابن حباف، وقاؿ البخاري: ال بأس بو، توفي سنة أربع 

 وعشرين ومائتين. )ش(.
 ن مزاحم. )علوي(.أيوب بن سليماف الفزاري، عن علي بن حزور، وعنو نصر ب

 )ش( أيوب بن سيار العامري، عن محمد بن عمر بن عطاء، وعنو أيوب بن موسى.



أيوب بن عائذ البختري، عن الشعبي وقيس بن مسلم وابن جبير وبكير األخنس، وعنو عبد 
الواحد والسفياناف والمحاربي، وثقو أبو حاتم، توفي في عشر الخميسن بعد المائة، احتج بو 

 )ط(.الشيخاف 
 )جا( أيوب بن أبي العالية، عن أبي بن كعب، وعنو شيباف، وذكره في اإلكماؿ.

أيوب بن محمد السعدي، أو ابن موسى، أو ابن سليماف، أبو كعب البلقاوي، عن سليماف بن 
 حبيب المحاربي، وعنو محمد بن عثماف أبو الجماىير ووثقو، احتج بو أبو داود. )ط(.

ى ابن عباس، عن ابن عيينة وغيره، وعنو حسين بن عبد اهلل والنسائي أيوب بن محمد الوزاف مول
 ووثقو، وفي الكاشف: حجة، توفي سنة تسع وعشرين ومأتين. )ط جا(.

أيوب بن محمد الخطيب أبو ىاشم عن خلف بن محمد كردوس، وعنو الحسين بن محمد 
 العدؿ. )قب(.

 أيوب بن موسى، عن الحسن، وعنو أيوب بن ذكواف. )ش(.
 أيوب بن نوح بن دارج، عن يسار بن دراع، وعنو جعفر بن محمد الرزار. )ش(.

أيوب بن ىاني، عن مسروؽ، وعنو ابن خديج، قاؿ أبو حاتم: صالح، وقاؿ في الكاشف: 
 صدوؽ، احتج بو أبو داود. )ش(.

(1/195) 

 

 أيوب الثقفي، عن محمد بن داود، وعنو يعقوب بن محمد الزىري. )ش(.
 يونس، عن الحسن، وعنو محمد بن إسحاؽ وخالد الحذاء، وجماد بن زيد. )ط( أيوب بن

أيوب، عن نافع وعنو سعيد ومعمر وحماد بن زيد، وروح بن القاسم، لعلو أيوب بن وائل واهلل 
 ش(. 2أعلم. )

أيوب ، عن حميد، وعنو طلق بن السمح، ىو أيوب بن خوجا بالخا المعجمة، روى لو من 
 شد باهلل، وأخرج لو أبو داود، وابن ماجة، وقد جرح بدوف حجة.أئمتنا الناصر والمر 

أيوب عن جابر، وعنو إبراىيم بن محمد، وفي نسخة إبراىيم، عن محمد، عن أيوب. )نص 
 ش(.

(1/196) 

 



 حرؼ الباء الموحدة
بحر بن كنيز الباىلي، موالىم أبو الفضل السقا، عن الحسن والزىري، وقتادة، ويحيى بن كثير 

وعنو الحارث بن مسلم ومسلم بن إبراىيم، وعلي بن الجعد، ضعف ببل حجة، توفي  وخلق،
 سنة ستين ومائة، احتج بو ابن ماجة. )ط(.

بحر بن نصر بن سابق الخوالني أبو عبد اهلل المصري، عن ابن وىب وضمرة بن ربيعة 
يم، وابن أبي والفرياني، وعده، وعنو الطحاوي وزكريا بن يحيى، واحمد بن محمد بن عبدالكر 

 ش(. 2حاتم ووثقو، توفي سنة سبع وستين ومأتين. )

(1/197) 

 

 من اسمو بحير
بحير بن سعيد أبو خالد الحمصي، عن خالد بن معداف ومكحوؿ، وعنو بقية، ومحمد بن 

 جرير، وثقو النسائي ودحيم، توفي سنة ستين ومائة، احتج بو األربعة. )ط ش ف(.

(1/198) 

 

 بمعجمةمن اسمو البجيري 
 البجيري بن معبد، عن الحسن، وعن حفص بن عمر. )ش(.

(1/199) 

 

 من اسمو بدر
 بدر بن الحسن البيهقي، أحد الشيعة الموالين لآلؿ.

بدر بن الخليل األسدي الكوفي، قاؿ في اإلكماؿ: روى عنو عيسى بن يونس وأبو أسامة، 
 وسيف بن عمرو، روى عن مسلم بن عطية. )ش(.

عن الحسن، وعنو خالد بن حباف. )ط(. بدر بن عمرو بن مراد السعدي بدر بن راشد، 
 الكوفي، لقبو علَبة، عن أبيو، وعنو ابنو الربيع، احتج بو ابن ماجة. )ـ(.

)ط( بدر بن الهيثم اللخمي أبو القاسم، عن علي بن جندب، وعنو عمر بن سلمة الخزاعي، 
 ائة.ذكره في التذكرة، قاؿ: توفي سنة سبع عشرة وثبلثم



(1/200) 

 

 من اسمو بدؿ أو بديل أو البراء
بدؿ بن المَحّبر كمعظم اليربوعي، عن عبد اهلل بن الصباح، وعباد بن راشد وشعبة، وحرب بن 

ميموف، وعنو البخاري، والكجي وأبو قبلبة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو أبو زرعة، توفي سنة 
 جا(. 2) خمس عشرة ومأتين، احتج بو البخاري واألربعة.

بديل، عن أنس وصفية بنت شيبة، وعنو قتادة وشعبة وولده عبد الرحمن وخلق، وثقو جماعة، 
 توفي سنة ثبلثين ومأتين. )ط(.

 البراء، اسمو يوسف بن يزيد العطار البصري، عن أبي حمزة، وعنو المقدمي. )ـ(.

(1/201) 

 

 من اسمو برد
 ب. )ط(.برد األسكافي، عن الصادؽ، وعنو إسحاؽ بن حبي

برد، عن أبي ىاروف، وعنو إسماعيل بن عياش، قاؿ موالنا: لعلو ابن سناف الدمشقي العدلي، 
 وثقو ابن معين وأبو حاتم والنسائي، توفي سنة خمس وثبلثين ومائة. )ط(.

(1/202) 

 

 من اسمو برذعة
بوجو إالَّ  برذعة بن عبد الرحمن البناني، عن أنس، وعنو عمرو بن حريث، لم يأتوا في تضعيفو

 أنَّو روى في حق اآلؿ. )جا(.

(1/203) 

 

 من اسمو بركة
بركة الحلبي بن محمد، عن يوسف بن أسباط والوليد بن مسلم، وعنو الحسن العمري وأبو 

 الحسين السمناني، ترجم لو في الميزاف، ووىاه. )ش(.



(1/204) 

 

 من اسمو بزيغ
، عن الضحاؾ، وعنو أبو كريب. )ش  (.بزيغ أبو حاـز

بزيغ بن حساف ابو الخليل، عن األعمش، وىشاـ، وعنو عبد الرحمن بن المبارؾ، ومحمد بن 
 صمراف، قالوا لو مناكير ال يتابع عليها. )ش(.

(1/205) 

 

 من اسمو بريد
بريد بن أبي مريم، مالك السلولي، عن أبي الحوراء، وعن أبيو والوصي وأنس، وعنو ابنو يحيى 

و ابن معين، وأبو زرعة والنسائي، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، احتج وأبو إسحاؽ وشعبو، وثق
 (.4بو األربعة. )

بريد بن عبد اهلل بن أبي بردة األشعري، عن جده والحسن وعطاء، وعنو ابن المبارؾ 
 والسفياناف، وثقو العجلي وابن عدي وابن معين والنسائي، احتج بو الجماعة. )ـ ش(.

(1/206) 

 

 يدةمن اسمو بر 
)قب( بريدة بن شقيق األسلمي المدني، عن سفينة، وعنو سهل بن حنيف، قالوا: كاف يتكلم 

 في عثماف ليس بذاؾ، احتج بو النسائي.

(1/207) 

 

 من اسمو بساـ
بساـ بن يزيد القفاؿ، عن حماد بن سلمة، وعنو أحمد بن الحسن الصوفي، قاؿ الذىبي، ىو 

 وسط في الرواية )ش(.
هلل أبو الحسن الكوفي، عن عبد اهلل بن طبر، وعكرمة وعطاء، وعنو حصين بن بساـ بن عبد ا



مخارؽ، وابن المبارؾ وابو نعيم وثقو ابن معين والذىبي، وقاؿ بقي إلى بعد الخمسين والمائة، 
 احتج بو النسائي. )ش(.

(1/208) 

 

 من اسمو بسر
ي رافع، وعنو بكير بن بسر بن سعيد مولى بن الحضرمي، عن سعد وزيد بن ثابت وابن أب

األشج، وزيد بن أسلم، ومحمد بن إبراىيم بن الحرث، قاؿ ابن معين: ثقة، توفي سنة مائة، 
 احتج بو الجماعة. )ط(.

بسر بن عبيد اهلل الحضرمي الشامي، عن رويفع بن ثابت وعمرو بن عنبسة وعدة، وعنو ثور بن 
 احتج بو الجماعة. )ط(. يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، قاؿ محمد بن مرواف ثقة،

بسر بن محجن الدئلي، عن أبيو، وعنو زيد بن أسلم، قاؿ الخزرجي: صدوؽ، احتج بو 
 النسائي. )مح ط(.

(1/209) 

 

 من اسمو بسطاـ
 بسطاـ بن الفضل، عن أبي عامر، وعنو أبو بكر بن صدقة. )ش(.
 بسطاـ بن قرة، عن عمرو بن ثابت، وعنو إبراىيم بن ىاشم. )ط(.

(1/210) 

 

 من اسمو بشار
بشار بن ذراع، عن أخيو يسار، وعنو أيوب بن نوح بن ذراع، قاؿ في اإلكماؿ: بشار كوفي أخو 

 يسار بن ذراع، عن حمراف، عن جعفر، عن أبيو، عن جابر، عن علي، وعنو أخوه يسار. )ش(.
، احتج بو النس  ائي. )ش(.بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، وعنو جرير بن حاـز

بشار، قاؿ في اإلكماؿ، يروي عن بكر بن خنيس وخليفة بن حساف، وىو عزيز الحديث 
 مختلف، وىو أخو بشار األوؿ. )ش(.



(1/211) 

 

 من اسمو بشر
بشر بن بكر البجلي الدمشقي، عن األوزاعي وحريز بن عثماف، وعنو الشافعي والربيع بن 

 خاي واألربعة إالَّ الترمذي. )ش(.سليماف وخلق، وثقو ابن معين، احتج بو الب
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن ىبلؿ المروزي، أبو نصر المعروؼ بالحافي، عنو 
يعقوب بن يحيى وسري السقطبي، قاؿ في الخبلصة عن مالك وفضيل بن عياض، وعنو أحمد 

 وأبو خيثمة، توفي سنة سبع وعشرين ومأتين. )ش(.
ني، أبو سهل، عن أبي سليماف داود بن الحسين البيهقي، وأحمد بن بشر بن أحمد اإلسفراي

الحسن الصوفي، وعنو أبو حامد أحمد بن محمد النجار وأبو الحسن عبد اهلل المغافري بن 
 محمد، قاؿ في التذكرة: ىو المحدث المسند، توفي سنة سبع وثبلثمائة. )كم(.

ريج وعبد القدوس، وعنو عمرو بن بشر بن الحسن أبو مالك الصفي، عن ابن عوؼ وابن ج
شبَّة وىاروف بن موسى الحماؿ، وأحمد بن ثابت وجماعة، وثقو ابن حباف وىاروف بن موسى، 

 احتج بو النسائي. )ط(.
 بشر بن حمزة، عن زيد بن علي، وعنو حمدونو. )ط(.

ر بشر بن الحسين األصفهاني، عن الزبير بن عدي، وعنو حجاج بن يوسف، قاؿ ابن عدي: بش
 ضعيف سوى نسخة حجاج، عنو مستقيمة. )ش(.

 بشر بن حماد، عن ابي بكر، وعنو إسحاؽ. )قب(.
)جا( بشر بن خالد الفرائضي أبو محمد العسكري، عن غندر وحسين الجعفي وأبي أسامة 

 وعدة، وعنو الشيخاف وأبو داود والنسائي ووثقو، توفي سنة خمس وثبلثين ومائتين.
بن حفص، ذكره الحلبي قاؿ في الخبلصة: بشر السري األفوة، عن بشر بن السري، عن أحمد 

الثوري وزكريا بن إسحاؽ، وعنو أحمد وابن المديني، قاؿ أحمد: متقن، قلت: ووثقو ابن معين، 
 مات سنة خمس وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة. اىػ ملخصًا.

 بشر بن مسلم، عن الثوري، وعنو ولده حسن. )ط(.
 ، قاؿ أخبرنا أصحابنا عن أبي ىريرة، وعنو جرير بن كليب. )ش(بشر بن الخصاصية

بشر بن عبد الوىاب األموي، عن وكيع أحد وثبلثين حديثاً في البساط، وفي أمالي أبي طالب. 
 )نص ط ش(.

(1/212) 



 

 بشر بن عبد الوىاب، عن عبيد اهلل بن موسى، وعنو الناصر للحق، روى حديث المنزلة.
 عن أبي عظمة، وعنو أحمد بن عبد اهلل البرقي، وثقو المنصور. )ط(. بشر بن عبيد اهلل،

 بشر بن عبيد الحنفي، عن بكار، وعنو عبد الرحمن المحاربي. )ط(.
بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي المكتب، عن أبي روؽ واألحوص بن حكيم ومحمد بن سوقة، 

ضعفو النسائي ومشاه غيره، قاؿ وعنو إبراىيم بن إسحاؽ الضبي وولده عبيدة وعباد بن يعقوب 
 ابن عدي حديث بشر عندي إلى اإلستقامة أقرب. )مح ش قب(.

بشر بن عمر النصري الزىراني األزدي، أبو محمد، عن عكرمة بن عمار وشعبة وأبو قبلبة 
ومحمد بن يونس، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ ابن سعد: وفي الكاشف ثقة، توفي سنة ست 

 ج بو الجماع. )ؿ ف(.أو سبع ومأتين، احت
 بشر بن عياض، عن إبراىيم بن أبي أسيد، وعنو يعقوب بن كعب. )ط(.

 بشر بن عمرو بن لهيعة، عن برح بن عاىاف، وعنو يعقوب بن إسحاؽ العلوي. )جا(.
 بشر بن عمرو عن أبي األحوص، وعنو الحارث بن أبي أسامة. )ط(.

 بشر بن عنبر، عن مالك، وعنو ابن مرزوؽ. )ـ(.
 شر بن غالب األسدي، عن الحسين السبط وابن الزبير، وعنو عبد اهلل بن شريك. )ش(.ب

بشر بن محمد بن أباف السكري الواسطي، عن شعبة وورقاء وابن عوانة، وعنو أبو حاتم، 
وإبراىيم الحربي وزكريا بن يحيى، قاؿ الذىبي: صدوؽ إنشاء اهلل، وقاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال 

 بأس بو. )ش(.
بشر بن معاذ العقدي الضرير البصري الزاىد العابد، عن حماد بن واقد وبشر بن المفضل 

وحماد بن زيد، وعنو األربعة إالَّ أبا داود، وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، وقاؿ ابن حباف في 
الثقات: توفي سنة خمس وأربعين ومأتين. )ش كم(. بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي، 

ل بن صالح ويحيى بن سعيد وحميد وخلق، وعنو أحمد وابن راىويو وابن موالىم عن سه
المبارؾ، وثقو أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم، قاؿ ابن سعد: كاف عثمانياً، توفي سنة ثمانين 

 ومائة، احتج بو الجماعة. )ـ ش(.

(1/213) 

 

ثقة، توفي سنة  بشر بن منصور، عن سيار بن حاتم، يحتمل أف يكوف السلمي، قاؿ أحمد: ثقة
 ثمانين ومائة. )مح(.



بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عمير المحدث أبو علي األسدي، عن أبي نعيم وىوذه 
والمقرئ وخلق، وعنو محمد بن سعيد األصبهاني وعبد اهلل بن يزيد ويحيى بن إسحاؽ 

 والحميدي وخلق، وثقو الدار قطني، توفي سنة ثماف وثمانين ومأتين. )ط ش(.
شر ب ىاروف الحافظ المشهور أحد الشعية الخلص، ومسندي مذىب العترة الزكية، عن ب

 (.2الناصر للحق، وعنو السيداف الهاروياف. )
بشر بن ىبلؿ الصراؼ أبو محمد النميري، عن جعفر بن سليماف، وعبد الوراث بن سعيد، 

اف في الثقات، توفي وعنو مسلم واألربعة وخلق، قاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ، وذكره ابن حب
 سنة سبع وأربعين ومأتين. )ط قب(.

بشر بن الوليد الكندي أبو الوليد، عن مالك وشريك وأبي يوسف وصية أمير المؤمنين وغيرىم، 
وعنو البغوي وابو يعلى وابن مرزوؽ وخلق، وثقو أبو داود والدار قطني، توفي سنة ثماف وثبلثين 

 ومأتين. )مح ش(.
 ابن عباس، وعنو قيس بن الحجاج لعلو حنش. )جا(.بشر الصنعاني، عن 

 بشر، عن أبيو، وعنو ولده محمد. )ش(.
 بشر عن عمتو الصماء، وعنو ولده أبو عبد اهلل. )ش(.

 بشر، عن عبد الرحمن، ىو ابن الفضل. )ش(.

(1/214) 

 

 من اسمو بشير
 بشير بن أبي إسماعيل، عن سيار بن الحكم، وعنو حاتم بن إسماعيل. )ش(.

 بشير بن حباف الذىلي، عن ابن حباف الكلبي، وعنو أبو النصر. )ط(.
بشير بن سليماف الكندي أبو إسماعيل، عن مجاىد وعكرمة والقاسم بن صفواف، وعنو الثوري 

 وابن عيينة ووكيع، وثقو أحمد وابن معين، احتج بو مسلم واألربعة. )ش(.
بريدة والحسن وابن المبارؾ ووكيع وأبو  بشير بن المهاجر الغنوي، عن عكرمة وعبد اهلل بن

 نعيم وطائفة، وثقو ابن معين والنسائي، احتج بو مسلم واألربعة. )ش(.
بشير بن ميموف، عن الحسن، وعنو أبو الجارود، الظاىر أنَّو الشقري البصري، قاؿ ابن معين: 

 ال بأس بو، احتج بو أبو داود، أىملو موالنا. )نص(.
 بن حميد فيمن وآال أىل البيت وشايعهم.بشير بن سناف، ذكره 

 بشير النباؿ، عن الصادؽ، وعنو عيسى بن منهاؿ. )ف(.



بشير الرحاؿ، أحد رجاؿ الزيدية، خرج من النفس الرضية، ولما استشهد أسنده بشير إلى 
صدره، حتى مات في حجره، ُثمَّ استشهد بشير في تلك الحاؿ في شهر لقعدة سنة خمس 

 كاف عالماً زاىداً يضرب بو المثل. )ط(.وأربعين ومائة، و 
بشير بن عاصم، عن عثماف بن أبي النقضاف، وعنو الحكم بن ظهير وعمرو ابن أبي قيس 

 الرازي والذي في اإلكماؿ يسير بن عامر الكوفي حدث عن عثماف. )ـ(.
 بشير بن معاذ، عن يحيى بن أبي عطاء، وعنو أبو يعلى بن زىير. )جا(.

 أسلم، وعنو أحمد بن محمد األنصاري.)ط(. بشير، عن زيد بن
 بشير، عن عبد الوىاب، وعنو حسن بن عمر.

(1/215) 

 

 من اسمو ُبَشير بضم أولو وفتح ثانيو
ُبَشير يسار الحارثي األنصاري المدني، عن سهل بن أبي خيثمة وأبي بردة بن أبي دينار ورافع 

ة، ووثقو ابن معين، احتج بو بن خديج، وعدة، وعنو يحيى بن سعيد وابن سحاؽ وجماع
 الجماعة.)ـ(.

(1/216) 

 

 من اسمو بقية
بقية بن الوليد الكبلعي أبو محمد، أحد األعبلـ، عن يحيى بن سعيد وثور بن يزيد والزبيدي 
وأمم، وعنو ابن جريج وشعبة وأحمد بن الفرج وخلق، وثقو الجمهور في ما روي عن الثقات، 

 ؽ ف(. 5توفي سنة سبع وتسعين ومائة. )

(1/217) 

 

 من اسمو بكار
بكار بن أحمد األودي الهمداني، عن حسن بن حسين العرني ونصر بن مزاحم، وعنو يحيى بن 

الحسن العقيقي وأحمد بن سبلـ وعدة، روى عن جماعة من الشيعة، وعنو كذلك.)ط محيط 
 علوي(.



 )قب(.بكار بن زكريا األشجعي، عن األجلح، وعنو ابن عفير، أو أبو عفير. 
 بكار بن سالم الحنفي، عن عاصم، وعنو بشر بن عبيد الحنفي. )ط(.

بكار بن قتية بن أبي برذعة بن عبد اهلل الثقفي أبو بكر،عن أبي داود الطيالسي ويزيد بن ىاروف 
وعاصم وحيى بن مهدي، وعنو الطحاوي وأبو عوانة وابن خزيمة أثنى عليو ابن خلكاف وغيره، 

 ين، ووثقو السيد الحافظ أحمد بن يوسف في تخريج المجموع. )ـ(.توفي سنة سبعين ومأت

(1/218) 

 

 من اسمو بكر
بكر بن أحمد بن مقبل، أبو الحسن، عن أحمد بن سيار وغيره، وعنو عبد الرحمن بن محمد 

 بن شيبة. )ش(.
 بكر بن أحمد، عن أبي األشعث، وعنو حسن بن عبد اهلل أبو أحمد العسكري. )جا(.

 سود الناجي، عن الحسن، وعنو ىبلؿ بن بياض. )ش(.بكر بن األ
بكر بن بكار، عن شعبة أو شعيب ومحمد بن حميد، وعنو محمد بن علي بن خلف، ومحمد 
بن إبراىيم الحراني لعلو أبو عمر القيسي، قاؿ ابن حباف: ثقة يخطئ، ووثقو أبو عاصم النبيل. 

 )ط ش(.
 د. )جا ف(.بكر بن جارية، عن أبيو، وعنو عمارة بن يزي

بكر بن خنيس الكوفي، ُثمَّ البغدادي، عن ثابت والليث بن أبي سليم وصفواف بن عمر وعدة، 
وعنو آدـ وطالوت ووكيع، قاؿ ابن عدي: ىو ممن يكتب حديثو، وفي رواية ابن معين: شيخ 

 صالح ال بأس بو، توفي في عشر الثمانين بعد المائة. )مح ط جا ش نص(.
 ي ىريرة، وعنو حميد والصواب بكر بن عبد اهلل، عن أبي رافع. )ـ(.بكر بن رافع، عن أب

 بكر بن ربيعة، عن إبراىيم بن يزيد بن قيس، وعنو عائذ بن حبيب. )ط(.
 بكر بن سعيد، عن ابن جبير، وعنو ليث. )ط(.

بكر بن سوادة الحري المصري، عن سهل بن سعد، وعبد الرحمن بن غنم، وأبي فراس وخلق، 
هيعة، وجعفر بن ربيعة، وعمر ابن الحارث وخلق، وثقو ابن معين والنسائي، وابن وعنو ابن ل

 سعد، توفي سنة ثماف وعشرين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة. )مح ط جا(.
 بكر بن صالح، عن الحسن بن عبد اهلل، وعنو أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي. )ط(.

اهلل بن يوسف، وسعيد بن يحيى وطائفة، بكر بن سهل الدمياطي مولى بني ىاشم، عن عبد 
وعنو الطحاوي واألصم والطبراني وخلق، قاؿ الذىبي: حمل عنو الناس ىو مقارب الحاؿ، 



 ووثقو بعضهم، توفي سنة تسع وثمانين ومأتين. )ش(.
 بكر بن شهاب، عن عمراف المنقري، وعنو إسحاؽ بن سليماف الرازي.)ش(.

(1/219) 

 

ي، عن معمر ومالك ويحيى والثوري، وعنو محمد بن يحيى بن جميل بكر بن الشرود الصنعان
وميموف بن الحكم وإسحاؽ بن سليماف تكلموا عليو واهلل أعلم، عده المنصور باهلل من محدثي 

 العدلية. )ش(.
بكر بن عبد اهلل بن عمر بن ىبلؿ المزني، أبو عبد اهلل البصري، عن عمر وابن عمر وابن 

لتيمي وحامد وعاصم وخلق، وثقو أبو زرعة والنسائي، وابن سعد توفي عباس، وعنو سليماف ا
سنة ست أو ثماف ومائة، احتج بو الجماعة، عده المنصور باهلل في الشافي من أىل العدؿ. 

 )مح ط(.
 بكر بن عبد اهلل المحتسب، عن أبي المنذر الكوفي، وعنو أبو أحمد العسكري. )جا(.

 مختار، وعنو أحمد بن عثماف. )مح(. بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى بن
بكر بن محمد بن علي الصيرفي التاجر النيسابوري، أبو منصور،عن الحسن بن محمد األشقر، 

 وعنو المرشد. )ش(.
بكر بن عمرو المعافري، عن عبد الملك بن حذيفة، وعنو حيوة بن شريح، قاؿ في التقريب: 

 الجماعة. )مح(. صدوؽ عابد، توفي بعد األربعين ومائة، احتج بو
 بكر بن عبد الوىاب، عن الواقدي، وعنو يحيى بن حسن العقيقي. )ط جا(.

بكر بن عبد الوىاب المدني، عن إسماعيل بن قيس، وعنو يحيى بن محمد بن صاعد، حدث 
( ىو األوؿ، احتج بو النسائي، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة بضع وخمسين 245سنة )

 ومائتين.
بن إسحاؽ بن خزيمة أبو النظر النيسابوري، عن أحمد بن يوسف السلمي، بكر بن محمد 

وإسحاؽ بن عبد اهلل بن زريق، وعلي بن الحسن الهبللي، وعنو إبراىيم بن محمد المزكي، 
وصنوه أبو إسحاؽ المزكي وجماعة، قاؿ في اإلكماؿ: كاف من األعياف في حياة أبيو، توفي سنة 

 ثبلث وعشرين وثبلثمائة)ش(.
 كر بن محمد القرشي، عن حبيب بن عيسى، وعنو محمد بن يونس. )ش(.ب

بكر بن مضر بن محمد بن حليم المقرئ، عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن الهادر، وعنو قتيبة بن 



مسلم، وثقو أحمد وابن معين، توفي سنة أربع وسبعين ومائة، أخرج لو الشيخاف واألربعة إالَّ ابن 
 ماجة. )ش(.

(1/220) 

 

ر بن وائل بن أبي داود الليثي البكري الكوفي، عن الزىري ونافع، وعنو أبوه وائل بن داود بك
وشعبة وثقو الذىبي، وقاؿ النسائي: ال بأس بو، وقاؿ أبو حاتم: صالح، توفي قبل أبيو، احتج بو 

 مسلم واألربعة. )ش(.
 بكر، عن الشعبي، وعنو محمد بن بشر. )مح(.

 رزاؽ، وعنو الببلذري. )محيط(.بكر بن الهيثم، عن عبد ال

(1/221) 

 

 من اسمو بكير
بكير بن األخنس السدوسي، أو الليثي، عن ابن عباس وعمر وابن مسعود، وعنو مجاىد وأبو 

عوانة ومسلم بن إبراىيم وغيرىم،، وثقو ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، احتج بو 
 (.3مسلم واألربعة إالَّ الترمذي. )

ن عبد اهلل بن األشج المخزومي، موالىم أبو عبد اهلل، عن أبي أمامة بن سهل وابن بكير ب
المسيب، وعمراف وخلق، وعنو ابن مخزمة، وابن عجبلف وعمرو بن الحارث، قاؿ النسائي: ثقة 

 ثبت، توفي سنة سبع وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة. )ط مح ش ؽ(.
 وعنو إبراىيم بن عمر الراشدي. )ط(.بكير بن عبد العزيز، عن ىبلؿ بن حباف، 

بكير بن مسمار مولى سعد، عن مواله عامر بن سعد وابن عمر وجابر بن عبداهلل، وعنو حاتم 
بن إسماعيل وأبو بكر الحنفي والواقدي، وثقو العجلي، توفي سنة ثبلث وخمسين ومائة، احتج 

 بو مسلم والترمذي والنسائي. )ش قب(.
لدمشقي، عن أبي الزبير ويحيى بن سعيد، وعنو الوليد بن مسلم بكير بن معروؼ األسدي ا

ومرواف بن محمد، قاؿ أبو حاتم والنسائي: ليس بو بأس، قاؿ الذىبي، وثقو بعضهم، توفي سنة 
 ثبلث وستين ومائة. )ش(.

(1/222) 



 

 من اسمو بندار بضم أولو
د وأبو زرعة وزكرياء بن بندار، عن أبي عاصم وابن أبي عدي، وعنو أبو حاتم ويحيى بن محم

 يحيى. )ش(.
 بندار ىو محمد بن بشار يأتي إنشاء اهلل. )كم(.

(1/223) 

 

 من اسمو بهز بفتح أولو
بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري، عن أبيو، عن جده وزرارة 

ن المبارؾ وابن علية وثقو بن أوفى، وعنو يزيد بن زريع والثوري، وحماد بن سلمة ومعمر، واب
وابن معين وابن المديني والنسائي، توفي بعد األربعين ومائة، وقيل قبل الستين، احتج بو 

 البخاري في التعليق واألربعة.)ش قب(.

(1/224) 

 

 من اسمو بهلوؿ
بهلوؿ بن مورؽ أبو غساف المصري، عن موسى بن عبيدة، وثور بن يزيد، وعنو أحمد بن سعيد 

الكوسج والكديمي، وأبو خثيمة، قاؿ أبو زرعة وأبو حاتم: ال بأس بو، وفي الكاشف الرازي 
 صدوؽ، احتج بو ابن ماجة. )ط محيط(.

بهلوؿ بن إسحاؽ بن بهلوؿ األنباري، عن أبيو وسعيد بن منصور، وعنو أبو بكر الشافعي وأبو 
 جا(.الشيخ، توفي سنة ثماف وتسعين ومأتين، وذكره في طبقات الحنفية. )ش 

 بهلوؿ بن ىاروف الشامي، عن موسى بن عبيدة، وعنو محمد ويونس. )ش(.
بهلوؿ بن حساف، جد بهلوؿ بن إسحاؽ، عن شعبة ومالك وسفياف، وعنو ابن حباف وإسماعيل 

 بن يونس، وولده إسحاؽ، أثنى عليو في طبقات الحنفية، توفي سنة أربع ومأتين. )ش(.

(1/225) 

 



 من اسمو ببلؿ
رداس ابن أبي موسى الفزاري المصيصي، عن أنس وشهر بن حوشب، وعنو ليث بن ببلؿ بن م

أبي سليم وأبو حنيفة، كاف أميراً جوادًا، وقاؿ في الميزاف ال يصح حديثو،احتج بو األربعة إال 
 ابن ماجة. )ش ف(.

ببلؿ بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل التيمي، عن أبيو، وعنو سليماف ابن سفياف، احتج بو 
 الترمذي. )ش(.

(1/226) 

 

 من اسمو بياف
بياف بن أحمد بن علوية القطاف الدار قطني، عن عبيد بن حناد وداود بن رشيد، وعثماف بن أبي 

 شيبة وغيرىم، وعنو أبو الشيخ، ذكره في اإلكماؿ بعد الثبلث المائة. )ش(.
عبي، وعنو شعبة بياف بن بشر األحمسي أبو بشر الكوفي، عن أنس وقيس بن أبي حاـز والش

 والسفياناف، وثقو أحمد وابن معين، توفي في حدود األربعين، احتج بو الجماعة. )علوي(.

(1/227) 

 

 حرؼ التاء المثناه
 من اسمو تليد

تليد بن سليماف المحاربي أبو سليماف أو إدريس الكوفي األعرج، عن عبد اهلل بن الحسن 
نبل، وقاؿ شيعي لم نر بو بأساً وابن نمير الكامل وداود بن عوف وعطاء، وعنو أحمد وح

وإسحاؽ األنصاري وغيرىم، قاؿ ابن معين: كذاب، قلت: الكذاب من افترى، وتليد عداده من 
ثقات محدثي الشيعة على رغم كل ناصبي، توفي بعد التسعين والمائة، احتج بو الترمذي. )مح 

 ط ف قب(.

(1/228) 

 

 من اسمو تميم
 أبو محمد، عن أبي عبد اهلل، وعن بكر بن عبد اهلل بن حبيب. )ط(. تميم بن بهلوؿ الضبي،



 (.2تميم بن ربيعة الرياحي، عن زيد بن علي، وعنو محمد بن يحيى. )
تميم ابن طرفة الطاي الكوفي عن عدي ابن حاتم وجابر بن سمرة، وعنو سماؾ بن حرب وعبد 

حتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي. العزيز بن رفيع، وثقو النسائي، توفي سنة خمس وتسعين، ا
 )ط(.

 )ش( تميم بن عبد اهلل البصري، عن أبي ذر، وعنو.... ابن عبد اهلل.
 تميم، عن جابر، وعنو عبد العزيز وتميم، عن أبي ىريرة، وعنو ولده عمر لعلهما األوؿ. )ش(.

 من اسمو توبة.
الشعبي، وعكرمة بن خالد ونافع، توبة العنبري ابن أبي األسد كيساف أبو الموزع، عن أنس و 

وعدة، وعنو شعبة والثوري، وثقو أبو حاتم والنسائي، توفي سنة إحدى وثبلثين ومائة، احتج بو 
 ش(. 2الشيخاف. )

 توبة عن سعيد بن أوس، وعنو سعيد بن عبد الجبار. )ش(.

(1/229) 

 

 حرؼ الثاء المثلثة
 من اسمو ثابت

نصري، عن أنس وابن عمر وابن المغفل وخلق، عنو شعبة ثابت بن أسلم البناني أبو محمد ال
والحماداف ومعمر وخلق، وثقو أحمد والنسائي والعجلي، توفي سنة ثبلث أو سبع وعشرين 

ومائة، احتج بو الجماعة نعم كلما ورد في كتب أصحابنا ثابت مطلق فهو ثابت من أسلم، وكاف 
 ف( 5من الشيعة. )

 ر الحربي، وعنو عبد الرحمن بن أبي حماد. )قب(.ثابت بن إسماعيل، عن أبي النص
 )ط( ثابت بن زيد، عن ىبلؿ، وعنو عثماف والصواب بن يزيد.

ثابت بن ثوباف والد عبد الرحمن، ذكره الجلبي، روى عنو ولده عبد الرحمن، وكاف عدلي 
 المذىب.

، وعدة، ثابت بن عجبلف األنصاري، أبو عبد اهلل الحمصي، عن أنس، وابن المسيب وعطاء
وعنو إسماعيل بن عياش، وبقية، ومحمد بن عمير وعقاب، وثقو ابن معين، توفي بعد المائة، 

 احتج بو البخاري واألربعة إال الترمذي.
)ط( ثابت بن موسى بن سلمة الضبي، عن الثوري، وشريك، وعنو ابن أبي عروبة والمرادي، 

 (.2ن ماجة وغيره. )مح وثقو مطين، توفي سنة تسع وعشرين ومأتين، احتج بو اب



ثابت بن يزيد أبو زيد األحوؿ البصري، عن عاصم األحوؿ وسليماف التيمي وىبلؿ بن حباف 
وعنو عفاف وحاـز وأبو داود، توفي سنة تسع وستين ومائة، وثقو أبو حاتم، وابن معين، واحتج 

 بو الجماعة. )ط ش جا نص(.
الباقر ىكذا في جامع األصوؿ وغيره، وفي ثابت الثمالي بن أبي صفية دينار أبو حمزة، عن 

األمالي روى عنو الحسن بن راشد، كاف أبو حمزة من اصحاب اإلماـ زيد بن علي والراوين عنو 
والمبايعين لو، قاؿ الخزرجي رافضي، عن أنس والشعبي، وعنو حفص بن عياث وشريك، قلت: 

العشرين والمائة، احتج بو أبو ىو من رؤساء الشيعة وأعبلمهم على غيظ كل ناصبي، توفي بعد 
 داود وابن ماجة والنسائي في مسند علي. )ـ ش علوي(.

ثابت عن أبيو، عن علي وعنو ابنو عدي في المستحاضة، وقد اختلف في اسم أبيو، احتج بو 
 األربعة إال النسائي. )مح ـ(.

(1/230) 

 

ياف، وروى عن ابن )مح( ثابت بن حماد الشيباني، عن الضحاؾ بن مزاحم، وعنو أبو سف
جدعاف ويونس، ىو راوي حديث عمار، أنكروا عليو تفرده بو، قلت: قد توبع عليو، وروى في 

 نصب الراية توثيقو.
)مح نص جا قب( ثابت بن ىرمز أبو المقداـ الكوفي عن علي بن الحسين وابن جبير وزيد بن 

سائي والذىبي، واحتج بو وىب، وعنو ابن عمرو وشعبة والثوري، وثقو أحمد وابن معين والن
 األربعة إال الترمذي.

(1/231) 

 

 من اسمو ثعلب
 ثعلب بن الضحاؾ، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، وعنو المنذر بن عبد اهلل.

 ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى، يأتي إنشاء اهلل في األلقاب. )ط(.

(1/232) 

 



 من اسمو ثعلبة
، عن أبيو وسمرة بن جندب، وعنو األسود بن قيس، عده ثعلبة بن عباد العبدي العنبري البصري

ابن حباف في الثقات، وقاؿ في التقريب مقبوؿ، وقاؿ في تاج العروس: ثقة من الرابعة، احتج بو 
 األربعة. )ـ(.

ثعلبة بن مالك المدني، أبو يحيى القرضي، قاؿ في التهذيب: لو رواية وروى عن عمر وسعد 
منصور ومالك ويحيى بن سعيد، قاؿ العجلي: تابعي ثقة، احتج بو وجابر وعثماف، وعنو ابناه 

 البخاري، وأبو داود وابن ماجة. )ط(.
ثعلبة بن يزيد الحماني صاحب شرطة الوصي، عن علي حديث أف األمة ستغدر بك، وعنو 
حبيب بن ثابت، قاؿ ابن عدي: لم أر لو حديثاً منكرًا، وقاؿ في التاج: شيعي صدوؽ من 

وقاؿ النسائي: ثقة، احتج بو النسائي في مسند علي، عداده في خلص الشيعة. الثالثة، 
 )محيط(.

(1/233) 

 

 من اسمو ثمامة
ثمامة بن عبد اهلل بن أنس بن مالك، عن جده أنس والبراء، وعنو ابن أخيو عبداهلل بن المثنى 

 ماعة. )قب(.وأبو عوانة، وثقو أحمد والنسائي، توفي بعد العشرين والمائة، احتج بو الج

(1/234) 

 

 من اسمو ثواب
ثواب بن عقبة المهري، عن الحسن وابن بريد، وعنو أبو الوليد الطيالسي، وأبو عاصم، قاؿ ابن 

 معين: ثقة، احتج بو الترمذي وابن ماجة. )ط ش(.

(1/235) 

 

 من اسمو ثوابة
: ىو شيخ البن ثوابة بن مسعود أبو خيثمة التنوخي، يروي عن نوح بن ذكواف، قاؿ الذىبي

 وىب. )ط(.



(1/236) 

 

 من اسمو ثوباف
ثوباف عن أبي لبابة ومكحوؿ، وعنو ابنو وعلي بن معبد وعلي بن الجعد، لعلو ابن عبد الرحمن 

 ش(. 2بن ثابت بن ثوباف. )

(1/237) 

 

 من اسمو ثور
الك وغيره، ثور بن يزيد الديئي موالىم، عن ابن عباس مرسبًل، وعن أبي الغيث والزىري، وعنو م
 وثقو ابن األثير وابن معين، توفي سنة خمس وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة. )ش(.

ثور بن يزيد الكبلعي أبو خالد الحمصي الشامي، عن خالد بن معداف وعطاء ومحمد بن عبد 
الرحمن وطائفة، وعنو الثوري وحسين بن علواف، ووكيع وخلق، كاف عدلياً، تكلموا عليو فيو، 

وكاف يقوؿ ال أحب رجبًل قتل جدي ػ يعني الوصي ػ قاؿ في الميزاف، قاؿ سفياف: خذوا  قيل:
عنو واتركوا قرينو ػ يعني القدر والنصب ػ توفي سنة ثبلث أو خمس وخمسين ومائة، احتج بو 

 البخاري واألربعة. )مح ش قب(.

(1/238) 

 

 من اسمو ثوير
ب، عن أبيو وابن عمر وزيد بن ارقم وعدة، وعنو ثوير بن أبي فاختة مولى أـ ىاني بنت ابي طال

شعبة والثوري وإسرائيل، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقد ناؿ منو النواصب، احتج بو 
 الترمذي. )ش(.

(1/239) 

 

 حرؼ الجيم
 من اسمو جابر



 جابر بن الُحْر، عن عطية وعاصم، وعنو علي بن ىاشم. )مح(.
لحسن بن الحسن، وعنو إسماعيل بن بهراـ، جابر وأخوه جابر بن خثيم، عن عبد اهلل بن ا
 سعيد من رجاؿ الشيعة. )مح(.

جابر بن زيد األزدي أبو الشعثاء الجوفي، عن ابن عباس وابن عمر، وعنو قتادة وأبو عبيدة 
وأيوب وغيرىم، روى لو الهادي في المنتخب، واحتج بو الجماعة، توفي سنة ثبلث وتسعين، 

 )مح(.وقيل ثبلث ومائة. 
 جابر بن عبد اهلل، عن عبد العزيز، والصواب: خالد بن عبد اهلل الواسطي. )ـ(.

 جابر بن عبد اهلل بن أبي يحيى، عن أبيو، وعنو أسباط بن نصر. )ـ(.
جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الطفيل والشعبي والحارث األعور والباقر وخلق، وعنو شعبة 

ري ووكيع، قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة، ومن والسفياناف وخلق، وثقو شعبة والثو 
أكابر علمائهم، وقد نالوا منو لذلك، توفي سنة ثماف وعشروف ومائة، احتج بو أبو داود 

 نص ش علوي جا(. 2والترمذي وابن ماجة. )
 جابر عن منصور، وعنو أيوب. )مح(.

 جابر، عن عبد اهلل بن بريدة، وعنو محمد بن عبد الرحمن. )ش(.
ابر العصري، أو العبدي، عن علي، وعنو ولده مزبدة، وسيأتي ذكره وذكره ولده إنشاء اهلل. ج

 )مح(.

(1/240) 

 

 من اسمو جامع
جامع بن أبي راشد، عن مندؿ بن علي، وعنو شعبة ىو الكاىلي الصيرفي، وثقو أحمد والنسائي 

 والعجلي، قاؿ ثبت صالح، احتج بو الجماعة. )ط(.
 ن الحسن بن حباف، عن جده، وعنو محمد بن سهل. )ش(.جامع بن القاسم ب

(1/241) 

 

 من اسو جبارة
جبارة بن المغلس أبو محمد الكوفي، عن شريك وحماد بن زيد، وقيس بن الربيع وخلق، وعنو 



)مح( وابن ماجو وأبو يعلي وغيرىم، قاؿ ابن نمير: صدوؽ، توفي سنة إحدى وأربعين ومأتين. 
 )مح ط ش(.

(1/242) 

 

 ن اسمو جبرم
 جبر بن عبد اهلل الزاىد، حدث عن ابيو الزاىد، وروى عنو السيلقي. )ؿ(.

(1/243) 

 

 من اسمو جبلة
جبلة بن شحيم التيمي الكوفي، عن عمرو بن الزبير، وعنو شعبة والثوري، وثقو أبو حاتم 

 والنسائي والقطاف، توفي سنة خمس وعشرين ومائة. )ش(.

(1/244) 

 

 من اسمو جبير
ير بن محمدالواسطي أبو عيسى، عن حسين بن محمد، وعنو أبو عبد اهلل الحسني بن جب

 محمد العلوي. )قب(.
 جبير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وعنو عباس بن عقبة.

جبير بن نفير، أسلم في زمن أبي بكر أبو عبد الرحمن، عن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء 
الرحمن وخالد بن معداف ومكحوؿ وطائفة، وثقو أبو حاتم، توفي سنة  وأبي ذر، وعنو ولده عبد

 خمس وسبعين، احتج بو مسلم واألربعة. )ط(.

(1/245) 

 

 من اسمو الجراح
الجراح بن الضحاؾ بن قيس الرازي، عن علقمة وأبي إسحاؽ وجماعة، وعنو جرير الرازي، 



احتج بو الترمذي، توفي في عشر وعلي بن أبي بكر السعدي، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، 
 السبعين والمائة. )ط قب(.

 الجراح بن ..... عن عمر بن عبد الرحمن الرياحي، وعنو الدار قطي علي بن عمر. )ش(.
الجراح بن مليح بن عدي الرواسي، عن عاصم األحوؿ ومنصور وقيس بن مسلم، وعنو ابنو 

نكرًا، وقاؿ النسائي: ال بأس بو، ووثقو أبو ووكيع وابن مهدي، قاؿ ابن عدي، لم أر لو حديثاً م
داود وابن معين في رواية، توفي سنة ست وسبعين، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي. )مح 

 محيط(.
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 من اسمو جرير
جرير بن أيوب البجلي الكوفي، عن أبي زرعة ومحمد بن أبي ليلى، ومحمد بن أباف والشعبي، 

 اسم والقاسم بن الحكم وسهل بن حماد، تلموا فيو بغير حجة. )ش(.وعنو محمد بن الق
جرير بن حاـز األزدي عن الحسن وقتادة طاووس وطائفة، وعنو ابنو وىب ووكيع ويزيد بن 

ىاروف، اختلط في آخر عمره فلم يحدث، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ صالح، ووثقو ابن معين إالَّ 
 بو الجماعة. )مح ـ ش ؿ(. في قتادة، توفي سنة تسعين ومائة، احتج

جرير بن زيد، عن ليلى عن موالتها، وعنو شريك والصواب حبيب بن زيد، احتج بو األربعة إالَّ 
 أبا داود. )مح(.

جرير بن عبد الحميد بن قرظ الضبي الكوفي، ُثمَّ الرازي، عن أشعث واألعمش، وحجاج بن 
شيبة، قاؿ في معالم ابن قتيبة: جرير أرطأة، وعنو أحمد وإسحاؽ وابن معين، وعثماف بن أبي 

ابن عبد الحميد من الشيعة، وقاؿ الذىبي: صدوؽ محتج بو، قلت: ىو أحد عيوف الزيدية 
ومسلسل مذىب العترة الزكية، توفي سنة ثماف وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة، نعم كلما ورد 

 ؽ كم(. 5جرير مطلق غالباً، فهو ابن عبد الحميد. )
 بي النعماف، وعنو عبد بن حميد )ش(.جرير بن أ

 جرير بن ىاروف بن عيسى، عن جده عيسى وعنو بشر بن ىاروف. )ط(.
 جرير عن أبي فروة، وعنو إسماعيل بن عمرو. )ش(.
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 من اسمو ُجَريْ 
ري بن كليب السدوسي، عن علي وبشير بن الخصاصية، وعنو قتادة، قاؿ ىماـ بن قتادة: كاف 

 احتج بو األربعة. )ـ ش(. من األزارقة،
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 من اسمو جعد
جعد بن عبد الرحمن التميمي، أو الكندي، وقد يصغر عن الشائب بن يزيد وعائشة بنت سعد، 
وعنو حاتم بن إسماعيل والفضل بن يونس ومكي بن إبراىيم سمع منو سنة أربعة وأربعين ومائة 

 جة. )قب(.وثقو ابن معين، واحتج بو الجماعة إالَّ ابن ما
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 من اسمو جعفر
جعفر بن إبراىيم الجعفري، عن النفس الرضية والصادؽ وأحمد بن محمد بن سعيد، وعنو سعد 

 بن مالك الكاتب وحسن بن عبد اهلل وأبو عبد اهلل محمد بن علي بن الحسين. )ط محيط(.
يره، وعنو السيلقي. جعفر بن إبراىيم بن الهادي البغدادي أبو موسى، عن أحمد بن سبلـ وغ

 )ؿ(.
جعفر بن أحمد بن علي بن بياف أبو الفضل الغافقي، أخرج لو )ط( من طريقة ابن عدي، وقاؿ:  

 كاف رافضياً، وقاؿ الذىبي: ىو شيخ بن حباف، قاؿ ابن حباف: أظنو مات سنة أربع وثبلثمائة.
يب وأبي جعد، وعنو جعفر بن أحمد بن سناف بن أسد أبو جعفر القطاف الواسطي، عن أبيو وكر 

أبو الشيخ وابن المقرئ، وابن عدي وخلق، قاؿ في التذكرة ىوالحافظ الثقة، توفي سنة سبع 
 وثبلث مائة. )ش(.

 جعفر بن أحمد بن خاقاف، عن إبراىيم بن الجنيد، ذكره الجلبي.
جعفر بن أحمد الحافظ أبو محمد األنماطي، عن أحمد بن مصعب، وعلي بن ىرمز وإسحاؽ 

 راىيم، وعنو أبو العباس الحسني. )ف(.بن إب
جعفر بن أحمد بن عبد الرحمن، عن حسن بن محمد وعبد األعلى بن واصل، وعنو )مح( 

 ومحمد بن الحسين الزعفراني. )مح قب(.
)ش( جعفر بن أحمد بن َشْهَمْرد التتري، عن محمد بن عبد اهلل بن عقيل، وعنو أبو الشيخ بن 



 حياف.
ف بن القطاف، عن عمر بن يحيى، وعنو محمد بن الحسين األزدي. جعفر بن أحمد بن حسا

)ش( جعفر بن أحمد بن عاصم األنصاري، أبو محمد الدمشقي، عن ىشاـ بن خالد األزرؽ، 
 وعنو ابن ماسي، توفي سنة سبع وثبلثمائة. )ش(.

 جعفر بن أحمد األودي، عن حسن بن عبد الواحد، وعنو علي بن الحسين الهمداني. )ط(.
عفر بن أحمد بن فارس أبو الفضل األصبهاني، عن محمد بن إسماعيل البخاري، وطائفة، ج

وعنو ولده عبد اهلل وأبو الشيخ وآخروف، قاؿ ابن فهد الهاشمي: وكاف محدثاً فاضبلً توفي 
 بالكرخ سنة تسع وثمانين ومأتين. )ش(.
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س وعبادة بن شرحبيل وابن جبير جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري، سمع أبا عمير بن أن
والشعبي وغيرىم، وعنو األعمش وعباد وىشيم، قاؿ أبو حاتم: ثقة، وقاؿ في الكاشف: 

 صدوؽ، توفي سنة خمس وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة. )ـ ش(.
جعفر بن برقاف الكبلبي موالىم عن ميموف بن مهراف ويزيد بن األصم، وعنو وكيع والثوري 

أبو أحمد وغيره، توفي سنة أربع وخمسين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة. )مح  وغيرىما، وثقو
 ط جا قب(.

 جعفر بن شريف، عن أبي بشر )ط( وعنو موسى بن محمد األنصاري. )قب(.
 )ط(. جعفر بن بشير البجلي، عن اباف بن عثماف األحمر، وعنو محمد بن الحسين الخطاب.

جده جابر بن سمرة، وعنو أشعث بن أبي الشعثاء، )ش(. جعفر بن أبي ثور الكوفي، عن 
 وسماؾ بن حرب، قاؿ في الخبلصة: موثق، احتج بو مسلم وابن ماجة.

)محيط(. جعفر بن الحسين بن الحسن أبو عبد اهلل، عن محمد بن علي بن خلف، وعنو عبد 
 العزيز بن إسحاؽ البقاؿ.

ف، لعلو الذي يروي عنو مسلم، وثقو )ش(. جعفر بن حميد، عن الوليد بن أبي ثور، وعنو عبدا
 البستي وابن حباف، توفي سنة أربع ومأتين واهلل أعلم.

)ط(. جعفر بن حياف التيمي السعدي العطاردي أبو األشهب، عن الحسن وبكر المزني وأبي 
رجاء، وعنو القطاف ووكيع وأبو عاصم، وثقو ابن معين وأحمد وأبو حاتم، توفي سنة خمس أو 

 ن ومائة، احتج بو الجماعة.اثنتين وستي
)ط(. جعفر بن خالد بن سارة المخزومي، عن أبيو، وعنو ابن عيينة وابن جريح وأبو عاصم، 



 وثقو ابن معين ، واحتج بو األربعة.
 )مح(. جعفر بن خثيم، عن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، وعنو إسماعيل بن بهراـ.

صري، عن حباف بن واسع، وعراؾ بن مالك )ـ ش(. جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي الم
واألعرج وطائفة، وعنو الليث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب، وثقو أحمد وأبو زرعة، توفي سنة 

 ست وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.
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)ف(. جعفر بن الزبير الحنفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، وعنو المسيب بن شريك وغيره، 
 ع أربعمائة حديث، احتج بو ابن ماجة.قاؿ شعبة: وض

)ف نص قب(. جعفر بن زياد الكوفي األحمر، عن بياف بن بشر واألعمش وغيرىما، وعنو ابن 
مهدي ويحيى بن بشر وغيرىما، وثقو أبو داود، وقاؿ شيعي، وقاؿ في الكاشف: صدوؽ 

يس بو بأس، شيعي، وقاؿ ابن عدي: صالح شيعي، وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ، وقاؿ النسائي: ل
وقاؿ حفيده حسين بن علي: كاف جدي من رؤساء الشيعة بخراساف، فكتب فيو أبو جعفر 

فأشخص إليو في جماعة من الشيعة، فحبسهم في المطبق دىرًا، توفي سنة سبع وستين ومائة. 
قلت كاف أحد الجماعة من الزيدية الذي كاف يخلو مع عيسى بن زيد حاؿ اختفائو فينذر بهم 

رؽ القـو ونجوا وأخذ جعفر وحبس وعذب إلى أف توفي عيسى، ثم أفلت في قصة لو مرة وتف
 مع المهدي.

 )ش جا( جعفر بن سعد الكاىلي، عن األعمش، عن إسحاؽ بن بشر وعبد الجبار بن العباس.
)مح ط ش جا قب(. جعفر بن سليماف الضبعي أبو سليماف البصري الزاىد، عن أبي ىاروف 

ى، وعده، وعنو عبد الرزاؽ وسفياف وابن المبارؾ وخلق، وثقو أحمد وابن العبدي وابن أبي ليل
معين وابن سعد، عداه في ثقات محدثي الشيعة، وقد رموه بذلك، توفي سنة ثماف وسبعين 

 ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )محيط(. جعفر بن سلمة األىوازي، عن إبراىيم بن محمد الثقفي، وعنو علي بن جعفر الرازي.

 جعفر بن سلمة بن أحمد األصبهاني، عن النعماف، وعنو حمزة بن القاسم العلوي.
 )ش(. جعفر بن شعيب الشاشي، عن عبد الرحمن المعزوب، وعنو ابن ماسي.

)ش(. جعفر بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو 
وعنو شيخ الزيدية عيسى بن محمد العلوي  علي المحمدي، عن إسماعيل بن صبيح وغيره،

 وآخروف.



 )ش(. جعفر بن بن عبد اهلل بن الصباح، عن إسحاؽ بن أبي إسرائيل، وعنو عبد اهلل بن محمد.
 جعفر بن عيينة، عن عبادة بن زياد، وعنو علي بن محمد التستري.
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حد أئمة الزيدية أبو الحسين، )قب(. جعفر بن عبد اهلل بن الحسين بن زين العابدين الحجة، أ
عن آبائو، وعنو ولده الحسين إليو ينتهي سند سلسلة اإلبريز، حبسو أبو البحتري، وىب بن 

 وىب ثمانية عشر شهرًا، فما أفطر إالَّ العيدين.
)ش( جعفر بن عبد اهلل بن مجاشع الجيلي، عن ابن عباد، وعنو أبو بكر محمد المفيد، أىملو 

 لى ترجمة لو من أحد.موالنا، ولم أقف ع
)مح في الذكر( جعفر بن محمد بن عمراف ػ بمثلثة ػ الكوفي، عن المحاربي ووكيع ويحيى بن 

سليم، وعنو محمد بن منصور واألربعة إال الترمذي. قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، قاؿ الذىبي: توفي 
 بعد األربعين ومائتين.

 بة، عنو ابن عقدة.)ف علوي(. جعفر بن علي بن نجيح، عن أبي غساف، وقتي
 )ط(. جعفر بن علي الجابري، عن علي بن الحسين البغدادي، وعنو أحمد بن محمد العبدكي.

جعفر بن عمراف الوراؽ، عن خالد بن خيار الظاىر أنَّو محمد بن عمراف، قاؿ أبو حاتم: 
 صدوؽ، توفي بعد األربعين.

 )محيط(. جعفر بن بن عمر، عن قيس بن الربيع، وعنو عيسى.
)ف( جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، عن أبيو وعدي بن حاتم، وعنو مساور الوراؽ، 

وحجاج ومعن المسعودي، قاؿ في الكاشف: ثقة، توفي بعد المائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ 
 الترمذي.

قب(. جعفر بن عوف بن جعفر بن عمر المخزومي أبو عوف، عن معاوية بن أبي مسرور وأبي  3)
ة واألعمش وآخرين، وعنو احمد وإسحاؽ وابن المديني وطائفة، وثقو أحمد وابن معين، حنيف

 توفي آخر سنة ست وستين ومائة.
 )علوي(. جعفر بن عيينة اليشكري، عن أحمد بن عمر البجلي، وعنو أحمد بن عيسى العجلي.

 .)مح ط( جعفر بن غالب، عن أحمد بن أبي ظبية، وعنو محمد بن عبد اهلل البزاز
 )مح(. جعفر بن غياث، عن أبي ليلى، وعنو عثماف بن أبي شيبة والصواب حفص بن غياث.
)ش(. جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي، عن أحمد بن عبد اهلل الكجي، وعنو الدار قطني 

 علي بن عمر.
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)مح ش علوي محيط(. جعفر بن محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي 
بي طالب أبو عبد اهلل سمع الصحيفة لعلي بن الحسين عَلى عِلي بن عبد اهلل بن عمر بن بن أ

ىػ(، وروى عن علي بن موسى الرضى، وعلى عيسى بن مهراف وطائفة، وعنو 165خطاب سنة )
في الصحيفة وغيرىا، محمد بن عبد اهلل بن المطلب الشيباني وأبو الشيخ وعبد العزيز بن 

 إسحاؽ البقاؿ.
 جعفر بن محمد بن حرب الطحاف الكوفي، عن محمد بن سنيم، وعنو أحمد بن خالد. )ـ(.

)ط ش ؽ( جعفر بن محمد بن حسن بن المستفاض التركي أبو بكر العبلمة الفريابي، عن علي 
بن المديني وقتيبة وإسحاؽ وابن أبي شيبة وخبلئق، وعنو ابن عدي واإلسماعيلي والطبراني 

 والذىبي، توفي سنة إحدى وثبلث مائة. وخلق كثير، وثقو الخطيب
)ش(. جعفر بن محمد البرذعي، عن الهيثم بن اليماف، وعنو ابو حفص عمر بن حنيش أىملو 

 موالنا.
)ط(. جعفر بن محمد بن حسين الرازي أبو يحيى الزعفراني، عن إسماعيل بن موسى ووكيع 

وعلي بن العباس، وفي وحسين بن علواف وحسن بن حسين العرني، وعنو محمد بن يزداد 
 مقاتل الطالبيين فأكثر، قاؿ الذىبي، قيل: كاف صدوقاً.

جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير بن العواـ، عن ىشاـ بن عروة وغيره، وعنو معن وغيره، قاؿ 
 البخاري: ال يتابع في حديثو.

مد بن )ف(. جعفر بن محمد بن حماد القبلنسي، عن آدـ بن أبي إياس، وعنو أحمد بن مح
 حمويو.

)قب(. جعفر بن محمد بن سعيد األحمسي، عن نصر بن مزاحم وأبي نعيم، وعنو ابن عقدة 
 وأحمد بن عبيد.

 )ط( جعفر بن محمد بن أبو الفضل الثبلج، عن محمد بن يزيد اآلرمي، وعنو ابن عدي.
)مح ش(. جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، عن عفاف بن مسلم وعبد اهلل بن محمد بن 

ائشة وعاصم بن علي، وعنو أبو كريب وعبد األعلى بن حماد وأبو بكر الشافعي، قاؿ ابن ع
 مخرجة: كاف زاىداً عابداً ثقة، توفي سنة تسع وسبعين ومأتين.
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)مح محيط(. جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي الطبري، عن اإلماـ القاسم بن إبراىيم، وعبد 
بن يعقوب وعلي بن أحمد األودي، وعنو المرادي والناصر للحق اهلل بن موسى الحسني وعباد 

وعبد اهلل بن الحسن األيوازي، قلت: كاف جعفر من الفضبلء العظاـ صاحب القاسم، اختص 
 عنو بالمسائل المعروفة بمسائيل النيروسي.

)ش(. جعفر بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيو عن 
وعنو ولده القاسم، ولما خاؼ جعفر بالحجاز، دخل ملياف ففزع إليو أىلها وكثير من جده، 

أىل السواد، وكاف في جماعة، قوي بهم على الببلد، حتى ملكها وخوطب بالملك وملك 
 أوالده ىنالك.

)مح( جعفر بن محمد بن محمد بن عبد السبلـ الهمداني، عن حفص بن غياث وحماد بن 
 المحاربي وغيرىم، وعنو المرادي فأكثر. أسامة وعبد الرحمن

قب(. جعفر الصادؽ بن محمد الباقر بن علي زين العابدين صلى اهلل عليهم البر الصادؽ   5)
كبير الشأف تجنبو البخاري، وقاؿ يحيى بن سعيد: مجالد أحب إلي منو في نفسي منو شيء 

م بن محمد بن أبي بكر وعبد ولد الصادؽ سنة ثمانين روى عن أبيو الكثير الطيب، وعن القاس
اهلل بن أبي رافع وغيرىم، وعنو أوالده وحسين بن علواف وأبو الجارود زياد وحسين بن زيد بن 
علي وعلي بن موسى وعبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي وأمم يقاؿ لو عمود الشرؽ ومناقبو 

لو فهم أجنبا إنشاء اهلل، متواترة بين األناـ مشهورة بين الخاص والعاـ وماضره تجنب البخاري 
وال نبح القطاف، احتج بو جل األئمة وعوؿ على روايتو من بعده من العترة، توفي عليو السبلـ 

 بالمدينة سنة ثماف وأربعين ومائة، وىو ابن ثماف وستين سنة.
 )محيط(. جعفر بن محمد بن عمرو، عن يزيد بن نوح، وعنو ابن عقدة.

عن )مح( وغيره، وعنو حمزة بن القاسم العلوي، أحد رجاؿ )ط(. جعفر بن محمد بن مالك، 
 الزيدية ومسلسلي مذىب العترة الزكية.

)مح(. جعفر بن محمد بن مالك الجرادي أو الحداد، عن عبد اهلل بن نمير ويحيى بن آدـ، 
 وعنو المرادي.
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بن ميسرة، وعنو )ط ش( جعفر بن محمد بن المغلس، عن أحمد بن ثابت وعبد اهلل بن أحمد 
 ابن عدي وعلي بن حسن الجرجاني.

)ط( جعفر بن محمد الهذيل القناد الكوفي، عن أبي نعيم، وعنو ابن أبي داود، توفي سنة ستين 



 ومأتين، احتج بو النسائي ووثقو.
 )علوي(. جعفر بن محمد بن محمد بن يرداف، عن أبيو، وعنو زيد بن محمد العامري.

 محمد بن علي بن خلف، وعنو أبو الشيخ. )ش(. جعفر بن محمد، عن
)ط(. جعفر بن محمد الفريابي، عن قتيبة، وعنو أبو الحسن عبد اهلل بن الحسن الكرخي الفقيو 

 أىملو موالنا.
 جعفر بن محمد بن نصر ، عن أحمد بن محمد بن مسروؽ، ذكره الجلبي.

 .)مح ط(. جعفر بن محمد التميمي، عن حسين بن علواف وعنو المرادي
 )قب( جعفر بن محمد الخلدي، عن عبد السبلـ، وعنو ابن عباد.

 )ط(. جعفر بن محمد األشعري، عن عبد اهلل بن ميموف، وعنو أحمد بن عبد اهلل.
 )علوي(. جعفر بن محمد الجعفري، عن ابن عقدة، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.

عيل، وعنو أحمد بن )ط(. جعفر بن محمد السدوسي، عن حسين بن علواف وحاتم بن إسما
 عطية الصفار.

)ط(. جعفر بن محمد الصيدالني، عن علي بن إبراىيم الرازي، وعنو أبو أحمد إسحاؽ 
 المقرئ.

)ط(. جعفر بن محمد المحمدي، عن عبد اهلل بن ميموف ونوح بن قرة، وعنو أبو عبد اهلل 
 البرقي وأحمد بن محمد بن سبلـ.

لخزاعي، عن سعيد بن حسين وغيره، وعنو مندؿ وغيره، )مح(. جعفر بن أبي المغيرة القمي ا
 قاؿ الخزرجي والذىبي: صدوؽ لو أوىاـ، وسكت عليو ابن أبي حاتم، احتج بو األربعة.

)ط(. جعفر بن يحيى بن ثوباف، عن عمو عمارة، وعنو أبو عاصم النبيل، احتج بو أبو داود وابن 
 ماجة والبخاري في األدب.

ن بن ربا، عن محمد بن علي بن موسى، وعنو علي بن عبد العزيز )جا(. جعفر بن ىاروف ب
 المكتب.

)جا(. جعفر بن محمد الدامغاني، عن يحيى الحماني وأحمد بن يونس، وعنو مكحوؿ بن 
 الفضل.

 )مح( جعفر بن زيد، الظاىر أنَّو ابن أبي حذيفة، عن علي عليهم السبلـ، وعنو أبو مختف.
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 من اسمو جمهاف
. جمهاف األسلمي المدني، عن أبي ذر وسعد وعثماف، وعنو عروة وموسى بن عبيدة، )ش(

 احتج بو ابن ماجة.
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 من اسمو جميع مصغراً 
جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي الكوفي، عن داود بن أبي ىند، وعنو محمد بن 

 الشمائل. الصلت، وثقو ابن حباف، قاؿ الخزرجي: رافضي، احتج بو الترمذي في
)محيط قب( جميع بن عمير التميمي بن األسود الكوفي، عن عائشة وابن عمر، وعنو األعمش 

والعواـ بن حوشب وحكيم بن جبير، قاؿ الخزرجي وغيره، شيعي، وقاؿ أبو حاتم: صالح 
الحديث، وقاؿ في المغني للذىبي: روى الناس حديثو، واحتسبو صادقاً، وقد رماه بعضهم 

. قلت: عداده في رجاؿ الشيعة وحاشاه من الكذب، وإف أغاظ الناصبة، احتج بو بالكذب، اىػ
 األربعة.
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 من اسمو جميع بفتح أولو
 )ش(. جميع بن ثوباف الرحبي بن عبيد، عن أبي أمامة، وعنو يحيى بن صالح الوحاظي.
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 من اسمو جميل
أو عبد اهلل بن عبد اهلل، أو كعب بن عبد اهلل )مح(. جميل بن زيد الطاي، عن عبد اهلل بن زيد 

، وعنو القاسم بن مالك وأبو معاوية ومحمد بن فضيل ذكره الذىبي وغيره، ولم يأتوا على 
 تضعيفو بحجة.
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 من اسمو جنادة
)جا ف(. جنادة بن أبي امية األودي، أبو عبد اهلل، عن علي وعمر وعبادة، وعنو ابنو سليماف 

سعيد وعبيد بن زياد، قاؿ ابن يونس: صحابي، وقاؿ العجلي: تابعي ثقة، احتج بو ويحيى بن 
 الجماعة.

)ش(. جنادة عن أبي الدرداء، وعنو الوضين بن عطاء، يحتمل أف يكوف األوؿ،ويحتمل أف 
 يكوف ابن األشعث الراوي عن علي العمة بمنزلة العم.

 واحتج بو الطبراني. )ش(. جنادة بن سلم، عن ابن مسعود، وثقو ابن حباف،
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 من اسمو جندب
 )ش(. جندب بن بجيلة أرسل جديث من صلى صبلتنا، وعنو شهر بن حوشب.

)ط جا(. جندب بن عبد اهلل األزدي أبو عبد الرحمن، عن علي، وعنو ولده، ويقاؿ: جندب 
التابعين، احتج الخير األزدي أبو عبد اهلل، قاؿ في التهذيب: لو صحبة، وقاؿ البستي في ثقات 

 بو الترمذي.
 )ش(. جندب، عن حذيفة، وعنو الحسن.

 من اسمو جندؿ.
)ط ش علوي ف(. جندؿ بن والق أبو علي التغلبي الكوفي، عن أبي األحوص وشريك وعبيد 
اهلل بن عمر وجماعة، وعنو ابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل األحمسي وآخروف، قاؿ أبو 

 في الثقات، توفي سنة ست وعشرين ومأتين. حاتم: صدوؽ، وذكره ابن حباف

(1/262) 

 

 من اسمو جنيد
جنيد بن أبي دىرة، عن محمد بن سعيد، وعنو عبد الرحيم بن سليماف، قاؿ أبو حاتم: صالح 

 الحديث.
الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاف، أبو القاسم شيخ وقتو وكبلمو مشهور تفقو على أبي ثور 

 أبو العباس، توفي سنة سبع وستين ومأتين. وصحب خالو السري، وصحبو
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 من اسمو جوذاف
)ط(. جوذاف الكوفي، اختلف في صحبتو وذكره ابن حباف في ثقات التابعين لو حديث وعنو 

 السائب بن مالك وغيره، احتج بو ابن ماجة.
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 من اسمو جويبر
اسمو جابر، عن علي وأنس والضحاؾ  (. جويبر بن سعيد األزدي أبو القاسم البجلي، وقيل4)

بن صبيح، وعنو الثوري وحماد بن زيد ومحمد بن فضيل وحسن بن صالح وغيرىم، توفي بعد 
 األربعين والمائة، تكلموا عليو بغير حجة، احتج بو ابن ماجة.
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 من اسمو جويرية
والزىري، وعنو ابن أخيو )ـ(. جويرية بن أسماء الضبيعي أبو المخارؽ البصري، عن مالك ونافع 

عبد اهلل بن أسماء وابن أخيو سعيد بن عامر الضبعي ومسدد، وثقو أحمد، وقاؿ ابن معين: ال 
 بأس بو، توفي سنة ثبلث وستين ومائة، احتج بو الستة إالَّ الترمذي.
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 حرؼ الحاء المهملة
 من اسمو حاتم

بو إسماعيل المدني، كوفي األصل، عن )مح ف(. حاتم بن إسماعيل مولى بني عبد الدار أ
وعنو عباد بن يعقوب، وحسن بن حسين الصادؽ وأسامة بن زيد ومحمد بن عجبلف، وخلق، 

وعثماف بن أبي شيبة، وخلق، قاؿ ابن سعد: كاف ثقة مأموناً كثير الحديث، وكذا في الميزاف، 
 ووثقو جماعة، توفي سنة ست أو سبع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.



 )ش(. حاتم بن إسماعيل البياف، عن كثير بن زيد، وعنو محمد بن عباد المكي.
حاتم بن بكير بن غيبلف الضبي، أبو عمرو الصيرفي البصري، عن عبد الصمد، وعبد اهلل  )ش(.

 بن إبراىيم وطبقتهما، وعنو ابن ماجة وابن خزيمة.
)مح( حاتم بن حريث الطائي المحرزي الحمصي، عن أبي أمامة، وعنو معاوية بن صالح، قاؿ 

ين: ال أعرفو، احتج بو األربعة إالَّ عثماف الداري: ثقة، وقاؿ أبو حاتم: شيخ، وقاؿ ابن مع
 الترمذي.

 )ش(. حاتم بن حسن الشاشي، عن عبيد بن حميد، وعنو علي بن عمر الجيلي.
)ط(. حاتم بن أبي صغيرة القشيري، أو الباىلي موالىم أبو يونس البصري، عن عطاء وابن أبي 

ثقو أبو حاتم وابن معين مليكة وسماؾ بن حرب، وعنو القطاف وشعبة، وروح ابن عبادة وخلق، و 
 والنسائي، احتج بو الجماعة.

 )ش(. حاتم بن عبد اهلل بن حاتم، عن الربيع بن مسلم، وعنو عمرو بن سهل.
 )ط. حاتم بن قبيصة المهلبي، عن أبيو وابن الكلبي، وعنو العلكي.

مد )ش(. حاتم بن يونس الجرجاني، عن عبيد بن نفيس وأرسل عن علي، وعنو عبد اهلل بن مح
 األصفهاني وأحمد بن بطة.
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 من اسمو حاجب
)ف(. حاجب بن سليماف، عن مالك بن سنين. وعنو: أحمد بن نصر. قاؿ الذىبي: حاجب بن 

 سليماف المنبجي شيخ النسائي، وثقو النسائي، توفي سنة خمس وستين ومأتين.
ملطي، وعنو إسحاؽ بن )ف(. حاجب بن الوليد األعور أبو أحمد، عن عبيد اهلل بن ضراب ال

 إبراىيم الجيلي.
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 من اسمو الحارث
)مح( الحارث بن ببلؿ بن الحارث المزني المدني التميمي، عن أبيو، وعنو ربيعة بن عبد 

 الرحمن، احتج بو األربعة إال الترمذي.
)ط(. الحارث بن الجارود أبو عمراف التيمي، عن علي بن الحسين، وعنو طاوس بن عمراف 



 الموصلي.
 )ط(. الحارث بن حوط، لو رواية عن علي عليو السبلـ.

)محيط( الحارث بن حصيرة أبو النعماف الكوفي، عن زيد بن وىب وعكرمة والقاسم بن 
جندب، وعنو مالك ابن مغوؿ وعلي بن عياش، وعبد اهلل بن نمير، عداده في الشيعة، قاؿ 

والعجلي وابن نمير، احتج بو البخاري في الخزرجي: رمي بالرفض، وثقو ابن معين والنسائي 
 األدب والنسائي.

)ط(. الحارث بن زياد الشامي، عن أبي رىم، وعنو يونس بن سيف، احتج بو أبو داود 
 والنسائي.

)ط ؽ(. الحارث بن سويد التميمي أبو عائشة الكوفي، عن علي، وابن مسعود، وعمر، وعنو 
أبي الشعثاء، وثقو ابن معين وعظم أحمد شأنو،  إبراىيم التيمي وعمارة بن عمير وأشعث بن

 توفي في آخر أياـ ابن الزبير، احتج بو الجماعة.
)ش(. الحارث بن شداد أو الحجاج الصنعاني، عن سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، وعنو حيوة 

 بن شريح.
و )ؽ(. الحارث بن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن سعد، عن أبي المسيب وبسر بن سعيد وعن

 أنس بن عياض ومحمد بن مليح، قاؿ أبو زرعة: ليس بو بأس، احتج بو مسلم.
)ـ(. الحارث بن عبد الرحمن العامري، أبو عبد الرحمن المدني، عن كريب وأبي سلمة وسالم 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوباف، وعنو ابن أختو ابن ابن ذؤيب، قاؿ ابن معين: ىو مشهور 

لحاً، وقاؿ النسائي: ال بأس بو، وقاؿ ابن حباف في الثقات: توفي وفي الكاشف كاف صدوقاً صا
 سنة سبع وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ط(. الحارث بن عمير البصري، عن أيوب وحميد، وعنو ابنو ومحمد بن منصور وابن مهدي، 
 .قاؿ ابن معين: وإسحاؽ الكوسج وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة، احتج بو األربعة

)ش(. الحارث بن غساف أبو غساف، عن ابن عمراف الجوني، وعنو إبراىيم بن محمد بن عمر 
 وغيره.
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)ط )ش( جا ؽ(. الحارث بن محمد بن أبي أسامة داىر أبو محمد التميمي البغدادي الحافظ، 
صاحب المسند، عن يزيد بن ىاروف، وعبد الوىاب الخفاؼ والواقدي وخبلئق، وعنو أبو 

عفر الطبري وأبو بكر الشافعي وخلق كثير، وثقو إبراىيم الحربي وأبو حاتم وابن حباف، وقاؿ ج



الدار قطني: صدوؽ، وقاؿ في الميزاف: تكلم فيو ببل حجة، قلت: عداده في ثقات محدثي 
الشيعة، راوى حديث المناشدة، عن أبي الطفيل، قاؿ الذىبي: حاشا أمير المؤمنين من مثل 

ر منكر، وىذا عادة الخصـو في كل خبر يهدـ أصولهم ويخالف أقوالهم كما قاؿ ىذا، وىذا خب
المنصور اهلل في الشافي وخبر الشورى من أشهر األخبار، وليس يدخل تحت قدرة المنصف لو 

دفع وال إنكار، وإف كاف قد استظهر وفى ىذا األمر من أولو إلى آخره بقوة السلطاف وكثرة 
اطبلً وانتضوا صارماً الخ. توفي سنة اثنتين وثمانين ومأتين، وقد جعلهما األتباع كما قيل حكوا ب

 الذىبي اثنين واهلل أعلم.
)ط( الحارث بن مسكين األموي موالىم أبو عامر، قاضي مصر، عن ابن عيينة وأبي القاسم، 

 وعنو أبو داود والنسائي وقاؿ: ثقة مأموف وفي الكاشف حجة، توفي سنة خمسين ومائة.
لحارث بن مسلم المقرئ الرودي، عن بحر بن كثير، عن زياد بن ميموف، وعنو إسحاؽ )ط( ا

 بن إبراىيم وعيسى بن حميد الرازي وعبد العزيز البخاري.
)ط نص ش(. الحارث بن بنهاف أبو محمد البصري، عن ابن إسحاؽ وعاصم بن بهدلة وعنو 

ديثو ولو أحاديث حساف. ابن وىب وعبد اهلل بن موسى، قاؿ ابن عدي: ىو ممن يكتب ح
 احتج بو الترمذي وابن ماجة.

)ش( الحارث بن وجيو الراسبي البصري، عن مالك بن دينار وعنو محمد بن أبي بكر المقدمي، 
 ونصر بن علي.

 )ش( الحارث بن أبي يزيد عن جابر بن زيد، وعنو كثير بن زيد.
 الرحمن بن معاوية. )مح ؿ(. الحارث مولى أسباع، عن أبي سعيد الخدري، وعنو عبد
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نص(. الحارث عن علي وابن مسعود، وعنو أبو إسحاؽ والشعبي، وعمرو بن مرة وجابر  5)
الجعفي وابن سيرين، ىو الحارث بن عبد اهلل الهمداني صاحب أمير المؤمنين وحيث أطلق في  

ياض: أسيء الظن كتبنا فهو المراد ورتبتو التقديم، لكن وقع في األصل ىكذا، قاؿ القاضي ع
بالحارث لما عرؼ من حالو التشيع ودعوى الوصاية لعلي، وقد تكلم عليو غيره وذنبو حبو آلؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، قاؿ السيد أحمد بن عبد اهلل الوزير: ال يمترى أىل البيت 

دثي الشعية، في عدالة الحارث وجبللتو وفضلو، وذكره صاـر الدين وابن حميد في ثقات مح
 توفي سنة خمس وستين، احتج بو األربعة.
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 من اسمو حارثة
)ـ(. حارثة بن مضرب العبدي الكوفي، عن علي وابن مسعود وعمر، وعنو أبو إسحاؽ وثقو 

ابن معين وغيره، وكاف أحد المبايعين لئلماـ الحسن بن الحسن، توفي في عشر السبعين، احتج 
 بو األربعة.
ثة بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجاؿ، عن أبيو وجدتو عمرة، وعنو الثوري )مح(. حار 

 ويحيى بن أبي زائدة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 )ؿ(. حارثة، عن عاصم بن عمر، وقتادة، وعنو ولده بكر.
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 من اسمو حاضر
المهدي لما لم يدؿ  )مح( حاضر بن إبراىيم، عن الحسين بن زيد، وعنو أحمد بن عيسى، قتلو

( ثبلث وستين ومائة رحمو اهلل، كاف من مخلصي المحبة 163على اإلماـ عيسى بن زيد سنة )
 آلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فجزاه اهلل عنهم أفضل الجزاء.

(1/273) 

 
 

 من اسمو حامد
 )ـ( حامد بن حميد، عن يحيى الحماني، وعنو أبو أحمد األنماطي.

امد بن محمد بن شعيب المضطري، عن شريح بن يونس وشجاع بن مخلد ويحيى )ط ش( ح
 بن أيوب، وعنو أبو الشيخ وأبو بكر الشافعي وأبو بكر المقرئ.

(. حامد بن علي بن معاذ أبو علي الشامي الرفاعي، عن محمد ين يونس وعلي بن عبد 2)
 العزيز وعنو أبو العباس الحسني.

ي أبو عبد اهلل الطرسوسي، عن ابن عيينة وأبي النضر وجرير، )ـ ش(. حامد بن يحيى البلخ
وعنو ابن داود وأحمد بن يحيى، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ في الكاشف: ثقة، توفي سنة 

 اثنتين وأربعين ومأتين، احتج بو داود.

(1/274) 



 

 من اسمو حباف بفتح أولو
عن معمر وشعبة وحماد بن زيد  ( حباف بن ىبلؿ الباىلي أوالكاىلي أبو حبيب البصري،2)

وخلق، وعنو ابن المديني وابن مرزوؽ وخلق، قاؿ ابن سعد: كاف ثقة ثبتاً حجة مأموناً، توفي 
 ( ست عشرة ومائتين، احتج بو الجماعة.216سنة )

)ـ( حباف بن واسع المازني المدني، عن أبيو وعروة، وعنو عمرو بن الحارث وابن لهيعة، قاؿ 
 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي.الخزرجي: صدوؽ، 

(1/275) 

 
 

 من اسمو حباف بالكسر
)ش(. حباف بن زيد الشرعبي أبو خداش الحمصي، عن عبد اهلل بن عمر، وعنو جرير بن عثماف 

 وثقو ابن حباف والطبراني، احتج بو أحمد وأبو داود.
ف، أحد رجاؿ )نص(. حباف بن سدير الصيرفي عن سديف، وعنو حرب بن الحسن الطحا

 الشيعة.
)مح ط(. حباف بن سرير، والصواب حناف بنونين، عن رجل عن جعفر الصادؽ، وعن جعفر 

 أيضاً، وعنو إبراىيم بن ىاشم وعباد.
)مح ط(. حباف بن علي العنزي أبو علي الكوفي، عن ليث بن أبي سليم وعبد الملك بن عمير 

إسماعيل بن أباف، قاؿ ابن حباف: ومغيرة، وعنو حسن بن حسين وعلي بن عبد الحميد و 
صدوؽ، وقاؿ الدورقي، عن ابن معين ليس بو بأس، توفي سنة إحدى وسبعين ومائة، وقاؿ في 
 تاج العروس: مات سنة اثنتين وسبعين ومائة، وكاف يتشيع كذا في الثقات، احتج بو ابن ماجة.

كيساف، قاؿ )ش(: )ش(. حباف بن ىبلؿ، عن مهدي بن ميموف، وعنو محمد بن الحسين بن  
 وثقو ابن معين.

)ش(. حباف بن موسى السوَّار السلمي أبو محمد المروزي، عن ابن المبارؾ وعنو السمرقندي، 
قاؿ في الكاشف وابن حباف: ثقة، قاؿ ابن معين: ال بأس بو، توفي سنة ثبلث وثبلثين ومأتين، 

 احتج بو الشيخاف.
 حباف بن معاوية، من محدثي الشيعة.

باف عن عطاء، وعنو األودي، وعلي بن حكيم، قاؿ في اإلكماؿ: حباف بن مهري أبو )مح(. ح
 بكر العبدي يعد في البصريين.



(1/276) 

 
 

 من اسمو حبة
 )ـ(. حبة بن نعيم، عن ابن ىبيرة، والصواب حسين بن نعيم.

 )مح نص ط جا ف(. حبة بن جوين العرني أبو قدامة الكوفي، عن علي عليو السبلـ وُعَليم
الكندي، وعنو سلمة بن كهيل ومسلم المبلي، وحكم بن عيينة وعمو كثير، وثقو العجلي عداده 

في ثقات الشيعة وعلمائهم، روى أنَّو كاف مع علي بصفين ثمانوف بدرياً فشق ذلك على 
 الناصبة، توفي سنة ست أو سبع وسبعين.

الرقي، ومحمد بن عبد )قب( حبشوف بن موسى بن أيوب الخبلؿ أبو نصر، عن علي بن سعيد 
 اهلل األنصاري، وعنو أبو نصر الشاىد النبيل، وأحمد بن إبراىيم بن شاذاف وعلي بن عبد اهلل.

(1/277) 

 
 

 من اسمو حبيب
محيط(. حبيب بن أبي ثابت الكاىلي موالىم أبو يحيى أو أبو المقداـ األسدي الكوفي،  4)

ر، وعنو الثوري، وشعبة وأشعث وخلق، وثقو عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وغيرىم، كثي
ابن معين وأبو زرعة والعجلي والنسائي وغيرىم، توفي سنة سبع عشرة، وقيل سنة اثنتين 

وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، وفي كتاب المقاالت من 
 الزيدية.

هم، وذكر حديث الجرة التي خمسها )مح(. حبيب، وفي رواية الشريق بن جبلة، عن أشياخ ل
 علي عليو السبلـ، وعنو عبد اهلل بن بشير.

)ش(. حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاؽ، عن علي وعنو سهل بن عثماف، وخرج 
 لو المستغفري وابن عساكر.

 )جا(. حبيب بن سفياف المهلبي، عنو أبو أحمد العسكري.
روزي، عن أبيو وغيره وعنو محمد بن رزؽ اهلل، قاؿ )ش(. حبيب بن أبي حبيب الخرططي الم

 ابن عدي وغيره: كاف يضع الحديث.
)ش(. حبيب بن أبي حبيب، كاتب مالك، روى عنو وعنو الفضل بن يعقوب المرجاني، مات 

 سنة ثماف عشرة ومأتين، قاؿ ابو داود: كاف من أكذب الناس.
 اؿ الذىبي ضعفوه.)ش(. حبيب بن حساف الكوفي، عن مجاىد، وعنو سهل، ق



)مح(. حبيب بن الزبير بن مشكاف الهبللي أو الحنفي، عن عكرمة وعطاء، وعنو شعبة وعمر 
 وابن فرح، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو النسائي، احتج بو الترمذي.

ش( حبيب بن الشهيد األزدي، عن الحسن وعطاء وغيرىما. وعنو: شعبة وحماد بن سلمة.  2)
ف. وقاؿ في الكاشف: ثقة ثبت، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، احتج بو قاؿ أحمد: ثقة مأمو 

 الجماعة.
 )ش( حبيب بن صهيب، عن أبي ثعلبة الخشني. وعنو أحوص بن حكيم.

)ش(. حبيب بن عبيد الرحبي، عن أبي أمامة، وعنو أبو بكر بن أبي مريم وثقو النسائي، احتج 
 بو مسلم واألربعة.

لقصاب أبو عبد اهلل الكوفي، عن أـ الدرداء وابن جبير، وعنو )ش(. حبيب بن أبي عمرة ا
محمد بن فضيل، وعبد الواحد بنزياد، وثقو أحمد وابن معين، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، 

 احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.

(1/278) 

 
 

 افعي.)ش(. حبيب بن عيسى العمي، أبو محمد، عن إبراىيم بن مقسم، وعنو إبراىيم الر 
 حبيب بن نصر المهلبي، عن إبراىيم بن عبد اهلل، وعنو عبد اهلل بن سعيد.

 )ش(. حبيب بن المغيرة الشابي، عن ىاروف بن حميد، وعنو قاسم بن إبراىيم.
)مح(. حبيب بن يسار الكندي الكوفي، عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن الحنفية، وعنو أبو 

 و ابن معين، وأبو زرعة.الجارود زياد ويوسف بن صهيب، وثق
 )محيط(. حبيب المري، عن أفلح مولى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعنو مسلم بن بشير.

 )مح( حبيب، عن الصلت المكي، وعنو أشعث وحجاج.
 )مح( حبيب عن رجل من بكر بن وائل، عن علي، وعنو ولده عائد.

  بن بشير.)مح(. حبيب بن جبلة، عن أشياخ من قومو، وعنو عبد اهلل
 )ش. حبيب عن النعماف بن بشير وعنو محمد بن المنتشر.

(1/279) 

 
 

 من اسمو حجاج
( حجاج بن أرطأة النخعي أبو أرطأة الكوفي قاضي البصرة، أحد األعبلـ، عن عكرمة وعطاء 3)



وأبي إسحاؽ وابن أبي ليلى وخلق، وعنو عبد الرزاؽ وشعبة وسفياف وخلق، أثنى عليو أحمد 
وغيرىما، عداده في الشيعة، وحيث اطلق في اآلمالي والراوي عنو أبو معاوية، فهو والثوري 

 المراد واهلل أعلم، توفي سنة سبع وأربعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
 )مح(. حجاج بن الحر، عن معاوية، وعنو سماؾ بن حرب.

بن أبي كثير، وعنو شعبة )ـ ش(. حجاج بن دينار الواسطي، عن الباقر والحكم بن عتيبة ويحيى 
وحفص بن غياث، ويحيى بن مالك وابن مغوؿ وعده، وثقو ابن المبارؾ ويعقوب بن أبي شيبة 

والعجلي والترمذي، وقاؿ مقارب الحديث، وكاف أحد من بايع اإلماـ زيد بن علي وقاؿ بإمامتو، 
 توفي بعد المائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

، عن مفضل بن فضالة، وعنو محمد بن سلمة، الصواب: الحجاج بن )ط(. الحجاج بن سليم
 سليماف الرعني أبو األزىر القمري، مشاه بن عدي وأنكره غيره، توفي سنة سبع وتسعين ومائة.

 )ش(. حجاج بن عمراف السدوسي، عن سليماف بن داود، وعنو الطبراني.
اء، وعنو الثوري وابن طهماف، قاؿ )مح(. حجاج بن فرافصة الباىلي العائد عن ابن سيرين وعط

 ابن معين: ال بأس بو توفي بعد المائة، احتج بو ابو داود والنسائي.
)ط قب(. حجاج بن محمد مولى سليماف بن مجالد المصصي، عن ابن جريح وشعبة وغيرىما، 

وعنو ابن معين وأحمد وموسى بن سهل، وثقو ابن المديني، ورفع أحمد من أمره جدًا، توفي 
 ة ست وثمانين ومائة، وقيل مأتين.سن

)ـ ش(. حجاج بن المنهاؿ السلمي موالىم أبو محمد األنماطي، عن شعبة وجرير بن حاـز 
وغيرىما، وعنو البخاري وعبد بن حميد وغيرىما، وثقو العجلي وأبو حاتم، توفي سنة سبع 

 عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.

(1/280) 

 
 

لفساطيطي، عن القاسم بن مطيب العجلي، ومحمد بن ذكواف، )ش(. حجاج بن نصير القيسي ا
وعنو حماد بن حسين وإبراىيم بن عبد اهلل، توفي سنة أربع عشرة ومأتين، وقد وثق على ضعف 

 فيو، احتج بو الترمذي وأبو يعلى والبزار.
)ش(. حجاج بن يوسف بن قتيبة أبو محمد األصبهاني، عن بشر بن حسين، وعنو محمد بن 

 يحيى.
)ط(. حجاج المدني عامل عمر بن عبد العزيز على الربذة، ىو ابن صفواف عن أسيد بن أبي 

 أسيد، وعنو حميد األسود، وثقو أحمد، توفي في حدود المأتين.



)مح(. حجاج الصواؼ ىو ابن أبي عثماف الكندي موالىم أبو الصلت، عن الحسن ومعاوية بن 
وحماد بن سلمة وآخروف، وثقو أحمد وابن معين، قرة وأبي إسحاؽ وخلق، وعنو ابن المبارؾ 

 توفي سنة ثبلث وأربعين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )ط(. حجاج، عن عبد اهلل بن محمد، وعنو أبو أحمد العسكري.
 )كم(. حجاج، عن أبي عامر الخراساني، وعنو محمد بن فضيل.

 )مح(. حجاج، عن أبي جبير، وعنو ليث بن أبي سليم.
 عن عبد الجبار،عن أبيو وعنو معمر الجزري. )مح(. حجاج،

)مح ش(. حجاج، عن قتادة، وعنو ابن أبي زائدة، وأبو خالد األحمر ىو: حجاج بن حجاج 
الباىلي البصري األحوؿ، وثقو أبن معين وأبو حاتم، توفي سنة إحدى وثبلثين مائة، احتج بو 

 الجماعة، إالَّ الترمذي.
 لمنهاؿ.)ـ ش(. حجاج عن حماد ىو: ابن ا

 )مح(. حجاج، عن عبد الملك بن مغيرة، وعنو ابن فضيل.

(1/281) 

 
 

 من اسمو حجية
حجية كعلية بن عدي الكوفي، عن علي وعنو الحكم وسلمة بن كهيل وثقو العجلي، وقاؿ 

 الذىبي: صدوؽ إنشاء اهلل، احتج بو األربعة.

(1/282) 

 
 

 من اسمو حجر
اليماني، عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وعنو حجر الحجوري بن قيس الهمداني المدري 

 طاووس وآخروف، عداده في ثقات محدثي الشعية، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.

(1/283) 

 
 

 من اسمو حذيفة
 )ش(. حذيفة البارقي، عن جنادة األزدي، وعنو مرثد اليزني، احتج بو النسائي.



(1/284) 

 
 

 من اسمو الحر
اح النخعي الكوفي، عن ابن عمر، وأنس وىنيد، وعنو زىير وأبو عوانة )ـ ش(. الحر بن الصيَّ 

 وشعبة وشريك، وثقو أبو حاتم، احتج بو األبعة إالَّ ابن ماجة.

(1/285) 

 
 

 من اسمو حراـ بمهملتين
)ـ ش( حراـ بن حكيم بن خالد األنصاري أو العنسي الشامي، ويقاؿ: حراـ بن معاوية، عن 

وأنس وعنو العلي بن الحارث وعبداهلل بن العلي بن بشير وعدة، وثقو عمو عبد الّلو بن سعد 
 دحيم، احتج بو األربعة.

)مح ـ( حراـ بن عثماف األنصاري، عن ابني جابر بن عبد اهلل، وعنو معمر وغيره، عداده في 
ثقات محدثي الشيعة، قاؿ ابن حباف: كاف غالياً في التشيع وقد نالوا منو كعادتهم فيمن روى 

 يلة في أىل البيت.فض
)مح( حراـ بن سعد بن محيصة بن مسعود األنصاري، وينسب إلى جده عن أبيو والبراء، وعنو 

 الزىري، وثقو ابن سعد، توفي سنة ثبلث عشرة ومائة، احتج بو األربعة.

(1/286) 

 
 

 من اسمو حرب
اف )نص مح ش علوي محيط(. حرب بن الحسن الطحاف المحاربي الشيعي الثبت، عن شاد

الطحاف ويحيى بن يعلي وحسين األشقر وغيرىم، وعنو )مح( وأحمد بن قاسم والحسن بن 
محمد بن سعيد رواي الصبلة الخمس بعدىن في يدي احتج بو الحاكم أبو عبد اهلل والناصر 

 وعياض في الشفاء.
)ـ(. حرب بن شداد اليشكري أبو الخطاب البصري، عن يحيى بن أبي كثير وغيره، وعنو أبو 
داود الطيالسي وغيره، وثقو أحمد، توفي سنة إحدى وستين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ ابن 

 ماجة.



 )مح(. حرب بن عمراف عن الصادؽ، وعنو عباد بن يعقوب.
 )قب(. حرب أبو خثيمة، روى عنو ولد أحمد بن إبراىيم بن ىبة.

 ي.)محيط(. حرب بن مهراف، عن زيد بن علي، وعنو حفص بن عمر القرش
)ش(. حرب بن ميموف أبو الخطاب مولى أنس البصري األكبر، عن النضر بن أنس وعطاء 

وأيوب، وعنو عبد اهلل بن رجاء وغيره، وثقو ابن المديني،قاؿ ابن معين: صالح، توفي في حدود 
 الستين والمائة، احتج بو مسلم والترمذي.

 )ش(. حرب الصفار، عن كثير النوا، وعنو أحمد بن محمد.

(1/287) 

 
 

 من اسمو حرملة
)ط(. حرملة بن إياس، عن أبي قتادة، وعنو مجاىد وخالد، وغيرىما في التهذيب، عن الدار 

 قطني أنَّو صدوؽ، احتج بو النسائي.
)ط(. حرملة بن يحيى بن عبد اهلل بن حرملة أبو حفص المصري، عن ابن وىب وغيره، وعنو 

لكاشف: صدوؽ، وقاؿ ابن عدي: تبحرت مسلم والنسائي وابن ماجة وغيرىم، قاؿ في ا
حديث حرملة، وفتشتو الكثير، فلم أجد في حديثو ما يجب أف يضعف من أجلو، توفي سنة 

 ثبلث وأربعين ومأتين.

(1/288) 

 
 

 من اسمو حريث
)ش(. حريث بن السائب التميمي األسدي أو الهبللي البصري، عن الحسن وأبي نضرة، وعنو 

يم، وعبد الصمد، قاؿ أبو حاتم: ليس بو بأس، ووثقو ابن معين، ابن مهدي ومسلم بن إبراى
 احتج بو البخاري والترمذي.

 )مح(. حريث عن أبي بكر بن ضبع، وعنو وكيع.
 )مح ـ(. حريث عن الليث و... وعنو محمد بن الحسن الصفار.

 )ط(. حريث عن مجاىد، وعنو محمد بن حميد، ذكره الجلبي: لعلو األوؿ.

(1/289) 



 

 اسمو حريزآخره زايمن 
)ش(. حريز بن عثماف الرحبي أبو عثماف الحمصي، عن عبد اهلل بن بشر وغيره، وعنو علي بن 

الجعد وخلق، قاؿ في الكاشف: كاف ناصبيا ورماه أبو اليمن وعمرو بن علي وغيرىما بالنصب، 
قاؿ قاؿ ابن حجر في مقدمة الفتح والنصب بغض علي عليو السبلـ وتقديم غيره عليو، و 

عمراف ابن أباف سمعت حريز بن عثماف يقوؿ: ال أحبو ػ يعني علياً ػ قتل آبائي ػ يعني يـو صفين 
ػ وقاؿ أحمد بن سليماف الرىاوي: سمعتو يقوؿ لنا: إمامنا ػ يعني معاوية ػ ولكم إمامكم ػ يعني 

احتج بو الجماعة علياً ػ قاؿ أحمد: ثقة ثقة ثقة، ووثقو ابن معين، توفي سنة ثبلث وستين ومائة، 
 إالَّ مسلماً.
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 من اسمو حرمي
 )ش(. حرمي بن ابي العلي أبو عبد اهلل، عن الزبير بن بكار، وعنو عبد اهلل بن أبي الحطوط.
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 من اسمو حزاـ
)ـ ؽ(. حزاـ بن حكيم بن حزاـ،، عن أبيو، وعنو عطاء بن أبي رباح، وعنو زيد بن رفيع، احتج 

 د.بو أبو داو 
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 من اسمو حساـ
)ش(. حساـ بن مصك األزدي، عن الحسن وغيره، وعنو حجاج بن محمد وغيره، قاؿ أحمد 

 مطروح الحديث، خرج لو الترمذي في الشمائل.
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 من اسمو حساف
)مح ش(. حساف بن إبراىيم العنزي أبو ىاشم، عن عبد الملك بن عمير وعده، وعنو سويد بن 

ابن معين وابن عدي وأحمد وأبو زرعة، توفي سنة ست وثمانين مائة، احتج بو  سعيد، وثقو
 الشيخاف.

 )جا(. حساف بن أبي شجاع، عن الوليد بن صالح، وعنو محمد بن خلف.
)مح ش(. حساف بن عطية المحاربي موالىم أبو بكر الدمشقي، عن ابن المسيب وغيره، وعنو 

أحمد وابن معين، وقاؿ: كاف قدرياً، توفي قرب  األوزاعي وأبو غساف محمد بن مطرؼ وثقو
 الثبلثين والمائة، احتج بو الجماعة.

)ش( حساف بن غالب، عن مالك وابن لهيعة، وعنو الفتح بن نصير ويحيى بن عثماف، قاؿ 
 الحاكم لو، عن مالك أحاديث موضوعة.

وغيره، قاؿ في )ش(. حساف بن نوح البصري الحمصي، عن أبي أمامة، وعنو الوليد بن مسلم 
 الكاشف صدوؽ، احتج بو النسائي.
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 من اسمو الحسن
)ش(. الحسن بن إبراىيم بن إسماعيل بن إبراىيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

طالب، أبو عبد اهلل أو أحمد ، عن أبيو، عن جده، وعنو أحمد ذكر في كتاب األنساب أنَّو 
 أعقب من علي وأحمد.

بن إبراىيم بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، )ش(. الحسن 
وعنو ولده عبد اهلل، قتل سنة اثنين وستين ومائة، وقد كاف سجنو أبو الدوانيق وخرج في زماف 

 ولده بحيلة في بعض الشيعة.
بن  )ش( الحسن بن إبراىيم بن عبدالصمد، عن محمد بن عبد الّلو الحضرمي. وعنو: محمد

 أحمد بن عبد الّلو البهمي، أىملو موالنا وصحح بعض أصحابنا روايتو.
)ط(. الحسن بن إبراىيم الباقي، عن حميد الطويل، وعنو عيسى بن محمد البغدادي، روى في 

 فضل الوصي فغمزوه لذلك، ووثقو بعض أئمتنا.
مردويو، وعنو )قب(. الحسن بن أحمد بن إبراىيم الواسطي، عن أبي نصر أحمد بن سهل بن 

 ابن المغازلي.
)ؽ(. الحسن بن أحمد النحوي أبو علي الفارسي، عن إسحاؽ بن راىويو، وعنو التنوحي، قاؿ 



 الذىبي صدوؽ في نفسو، ا ىػ كاف يقوؿ بالعدؿ والتوحيد، توفي سنة سبع وسبعين وثبلث مائة.
، عن إسماعيل )ش(. الحسن بن أحمد بن عبد اهلل الصيرفي البغدادي المعروؼ بابن بكر

الصفار وأبي عمرو وابن السماؾ وطبقتهم، وعنو أبو القاسم التنوخي وأبو حفص بن شاىين 
 وغيرىما، قاؿ األزىري: كاف ثقة لكنهم تكلموا فيو، توفي سنة ثماف وثمانين وثبلث مائة.

 )قب(. الحسن بن أحمد، عن عبد اهلل بن إسحاؽ، وعنو أبو القاسم الرفاعي.
بن أحمد بن الحسين األسدي، عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد، وعنو  )محيط(. الحسن

 محمد بن الحسن الرصافي.
الحسن بن أحمد بن صالح الهمداني الحلبي الشيعي، أحد الحفاظ المتقنين، صاحب كتاب 

 التبصرة في فضل العترة الطاىرة.
وعنو: عبد الّلو بن  )ش( الحسن بن أحمد بن أبي زيد البصري، عن علي بن الحسن بن بسطاـ.

 رستة.
 )ش(. الحسن بن أحمد بن سعيد المالكي، عن ىشاـ بن عمار وغيره، وعنو أبو الشيخ وغيره.
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 )قب( الحسن بن أحمد بن موسى أبو محمد، عن ىبلؿ بن محمد الحفار، وعنو ابن المغازلي.
 اني.)ط(. الحسن بن أحمد عن محمد بن بشر، وعنو أبو أحمد لعلو الهمد

)ش(. الحسن بن إسحاؽ بن إبراىيم المعدؿ أبو محمد، عن عبد اهلل بن ماىاف، وعنو محمد 
 بن عبد الرحيم.

 )ش(. الحسن بن إسحاؽ البرذعي، عن زكريا الساجي، وعنو عبد اهلل بن شوذب.
 )جا(. الحسن بن أبي إسرائيل، عن أسباط، وعنو أحمد العسكري.

 لصوفي، عن محمد بن عبد العزيز، وعنو ابن عدي.)ط( الحسن بن إسماعيل أبو علي ا
 )جا(. الحسن بن األشرؼ، عن أحمد بن عبد اهلل، وعنو مكحوؿ بن الفضل.

 )جا(. الحسن بن بحر بن سلم، عن أبيو، وعنو يعقوب بن إسحاؽ الفبلس.
 )ش(. الحسن بن بطة الزعفراني، عن أحمد بن عبده، وعنو أبو الشيخ.

 ن سلمة بن شبيب، وعنو أبو الشيخ.)ش(. الحسن بن بشار، ع
)ف جا(. الحسن بن بشر البجلي، عن شريك، وعنو أحمد بن مبلعب، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ 

وعده أبو حاتم بن حباف في الثقات، توفي سنة إحدى وعشرين ومأتين، احتج بو البخاري 
 والنسائي وأبو داود.



 و جعفر محمد بن عمير البحيري.)ط(. الحسن بن تولب الثعلبي، عن أبي ىاروف، وعنو أب
)ط(. الحسن بن ثابت الكوفي التغلبي، عن األعمش، وعنو يحيى بن آدـ ووثقو ابن نمير، 

 واحتج بو النسائي.
 )ش(. الحسن بن جريراً الصوري، عن عبد الرحمن بن عبد الغفار، وعنو الطبراني.

قاؿ في المقاتل أنَّو حبس  )ط(. الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي أبو عبد اهلل،
 مع عبد اهلل بن الحسن وأخوتو.

)ش(. الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح أبو سعيد السمار الحرفي، عن ابن شعيب 
الحراني وجماعة، وعنو أبو القاسم التنوحي، توفي سنة ست وتسعين وثبلث مائة، قاؿ العتيقي:  

 كاف فيو تساىل.
رار الطنافسي، عن عمو طاىر بن مدرار، وعنو أحمد بن )ش محيط( الحسن بن جعفر بن مد

 محمد بن سعيد.
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)ش(. الحسن بن أبي جعفر الجفري أبو سعيد البصري، عن نافع، وعلي بن زيد وغيرىما، وعنو 
الفضل بن قرة وأبو داود وبن مهدي، وقد كاف ترؾ حديثو ُثمَّ عاد، قاؿ تفكرت فيو إذا كاف يـو 

تعلق بي، وقاؿ يا رب: سل عبدالرحيم فيما أسقط عدالتي، وما كاف لي حجة عند القيامة قاـ ف
ربي، وقاؿ ابن عدي ىو عندي ممن ال يتعمد الكذب، قاؿ في الروض ووثقو ابن عدي وغيره 

 وضعفو جماعة، توفي سنة سبع وستين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
، عن عباس بن الوليد، وعنو عبد الرحمن )ف(. الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحضايري

 الدمشقي.
 )ش(. الحسن بن حباف، عن حسين بن علواف، وعنو حفيده جامع بن القاسم.

)مح(. الحسن بن الحر بن الحكم النخعي، نزيل دمشق عن أبي أمامة وأبي الطفيل، وعنو 
سنة ثبلث ومائة، حسين الجعفي وزىير بن معاوية، وثقو ابن معين وابن خراش والحاكم، توفي 

 احتج بو أبو داود والنسائي.
)محيط(. حسن بن حسن بن عامر، عن محمد بن زيد الرطاؿ، وعنو أبو عبد اهلل العلوي 

 إجازة.
)ط( الحسن بن الحسن بن الحسن المثلث أبو علي، كاف عليو السبلـ متألهاً فاضبلً يذىب 

توفي في حبس الدوانيقي، روى عن في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، مذىب الزيدية، 



أبيو وأمو فاطمة بنت الحسين، وعنو فضيل ابن مرزوؽ وعمر بن شبيب، وكاف وفاتو سنة خمس 
 وأبعين ومائة.

ىػ(. الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اإلماـ الرابع، دعا إليو عبد الرحمن األشعث  5)
عراؽ، وكاف مشهوراً بالفضل، حضر مع وبايعو الحسن وابن سيرين والشعبي وأعياف علماء ال

عمو الحسين كرببلء، ُثمَّ توارى بالحجاز بعد انهزاـ أعوانو، روى عن أبيو وعنو أوالده وغيرىم، 
 توفي مسموماً سنة ست أو ثماف وتسعين ودفن إلى جنب أبيو صلى اهلل عليهما.
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تين من إمارة عمر، سمع أمير ىػ نص(. الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ولد لسن 5)
المؤمنين علي الصَّحيح وجماعة من الصحابة، وعنو أيوب بن سلمة وأبو عبيد األزرقي وزائدة 

وخلق كثير، كاف إماماً كبير الشأف عدلياً قواالً بالحق آمراً بالمعروؼ ناٍه عن المنكر، وروى عنو  
لمزي في التهذيب من طريق أبي كلمات في جناب الوصي، اعتذر أنها تقية، وىو الحق ذكر ا

نعيم بسنده إلى يونس بن عبيد، أنَّو سأؿ الحسن لم ترفع الحديث إلى النبي صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم وأنت لم تدركو، فقاؿ سألتني عما لم يسألني أحد قبلك، ولوال منزلتك مني ما 

وؿ فيو، قاؿ سوؿ أخبرت أني في زماف كما ترى، وكاف في زماف الحجاج كل شيء سمعتني أق
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني ال أستطيع أف أذكر علياً، 

 توفي سنة عشر ومائة، احتج بو الجماعة.
 )ط(. الحسن بن أبي الحسن النورندي أبو علي، عن عبد الرحمن بن قرينس،وعنو ابن عدي.

 واب: الحسن الحر كما مر.)ـ(. الحسن بن حسن، عن قاسم بن عمير والص
 )مح(. الحسن بن الحسن، عن الحكم والصواب الحسن بن الحر.

 )ف(. الحسن بن الحسين بن بندار، عن عمر األديب، وعنو عبد الجبار المصري.
)قب(. الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد اهلل بن الحسن بن زين العابدين أبو محمد،عن 

 ، توفي ببلخ وإليو ينتهي سند سلسلة اإلبريز.أبيو، وعنو ولده علي بن الحسن
)ط(. الحسن بن الحسين بن اإلماـ زيد بن علي أبو محمد، عن أبيو، وعنو علي بن حفص 

العبسي، كاف محققاً في العلـو اإلسبلمية، حافظاً للقواعد مقداماً في الخطوب، كشاؼ 
في كتاب األنساب اسمو الكروب، قتل في الحروب التي كانت بين أبي السرايا وىرثمة، و 

 الحسين بن الحسين واهلل أعلم.



)ش(. الحسن بن الحسين بن العباس النوبختي أبو محمد الشيعي المعتزلي، عن علي بن عبد 
 اهلل، وعنو أبو القاسم التنوخي، قاؿ الذىبي: توفي سنة اثنين وأربع مائة.
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و، عن جده، وعنو ولده محمد، توفي )مح ط(.الحسن بن الحسين بن زين العابدين، عن أبي
، وقد كاف توال مكة وعقبو كثير بببلد العجم.  بأرض الرـو

علوي محيط(. الحسن بن الحسين العرني الكوفي األنصاري، عن حسين بن زيد  4)خب 
وحسين بن علواف، وقيس بن الربيع وخلق كثير، وعنو محمد بن جميل وحسين النهدي، 

ه في ثقات الشيعة، كاف من اتباع اإلماـ يحيى بن عبد اهلل ومحمد بن ببلؿ وخلق، عداد
 ومبايعيو، أكثر في فضائل الوصي وأىلو فمقتوه، توفي قبل المأمتين.

 )ط( الحسن بن حسين أو ابن حسن الفاري، عن إسماعيل بن زياد، وعنو إبراىيم بن ىاشم.
 رني واهلل أعلم.)مح(. الحسن بن حسين، عن مسعود الجعفي، وعنو المرادي لعلو الع

)مح ـ ش(. الحسن بن الحكم النخعي، عن الشعبي وإبراىيم النخعي وحسن بن حسين 
العرني، وعنو ولده فضيل والحسن بن علي صنو الناصر ومندؿ، قاؿ أبو حاتم: صالح 

الحديث، ووثقو ابن معي، توفي بعد األربعين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي، ففي مسند 
 علي.

ش ط(. الحسن بن حماد الضبي أبو علي الصيرفي الكوفي الوراؽ، عن وكيع وغيره، وعنو أبو )
يعلى وغيره، وثقو موسى بن إسحاؽ ومحمد بن إسحاؽ الثقفي والذىبي في الكاشف، توفي 

 سنة ثما ف وثبلثين ومأتين، احتج بو النسائي.
 البرقي، وعنو )ط( ىو )ط(. الحسن بن حمزة الحسيني أبو محمد، عن أحمد بن عبد اهلل

 الحسن بن حمزة بن العباس بن أحمد بن علي بن الحسين بن زين العابدين.
 الحسن بن حويرث، عن جده مالك بن الحويرث.

)جا(. الحسن بن خلف، عن بشر بن خالد، وعنو أبو أحمد العسكري، يحتمل أنو ابن شاذاف 
 البزار أبو علي.

 ي، عن أبيو.)ش(. الحسن بن الخليل بن مرة الضبع
)جا(. الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر التيمي أبو محمد، عن عبد الرزاؽ وغيره، وعنو 
يحيى بن محمد بن الحسن العقيقي ذكره ابن حباف في الثقات، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، 

 احتج بو النسائي وابن ماجة.
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عن الحسن وعنو حميد بن عبد الرحمن، ضعفو مح(. الحسن بن دينار أبو سعيد التميمي،  5)
 األمير الحسين، وقاؿ: مجهوؿ، وقاؿ أبو داود: ىو من أىل الكذب، لو حديث وأحد.

 )كم( الحسن بن راشد، عن أبي حمزة الثمالي، وعنو القاسم بن يحيى خرج لو الحسكاني.
 )ط(. الحسن بن أبي رافع عن السبطين، وعنو ولده علي.

ربيع الكوفي، عن عبدالحميد بن صالح البرجمي. وعنو: علي بن نصر، ذكره )ط( الحسن بن ال
 الحلبي.

)ؽ ط(. الحسن بن الربيع البجلي أبو علي البوراني، عن مهدي بن ميموف، وقيس بن الربيع، 
وعنو الشيخاف وغيرىما، وثقو العجلي وغيره، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
 رضواف، عن أبي سلمة األنصاري، وعنو أحمد بن الحسن. )جا(. الحسن بن

 )ط(. الحسن بن زرعة، عن ىيثم بن جميل، وعنو أحمد بن يحيى البرقي.
)مح(. الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، عن ابن جريح، وعنو محمد بن سماعة، لو عند )مح( 

اود: كذاب. قلت الحسن ذكر أف الصاع ثمانية أرطاؿ برطل الكوفة فقط، قاؿ ابن معين وأبو د
بن زياد: روى عن أبي يوسف ومحمد بن إسحاؽ وابن جريح، خرج لو المرشد باهلل وأبو سعيد 
الحاكم، وكاف أحد األكابر والعلماء األماثل رأساً في فقو الحنفية وما غمزه بو الحشوية، فهو 

وغيرىما، ولو أجل من ذلك وأرفع، وروى عنو محمد بن جميل ومحمد بن عبد اهلل الحضرمي 
المقاـ المحمود إنشاء اهلل عند اهلل في شأف اإلماـ يحيى بن عبد اهلل ومن عرؼ شاىد الحاؿ 

وأف ىاروف قد انتهر محمد بن الحسن وحذفو بالدواة وتجاسره بتلك الكلمة عند ذلك الظالم 
 الغشـو أنها من أعظم المناقب.

عن أبيو، وعكرمة، والصادؽ. وعنو: )مح ش ط(. الحسن بن زيد بن الحسن السبط أبو محمد 
عكرمة وزيد بن الحباب، وحصين بن المخارؽ، وولده علي، وغيرىم. كاف شيخ بني ىاشم 

محدثاً عبلمة حافظاً مكثرًا، إال أنو تولى المدينة من قبل أبي الدوانيق وظاىر بني العباس على 
 بني عمو، توفي سنة ثماف وستين ومائة.
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زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الداعي،  )ط( الحسن بن
قاؿ في الشافي: غلب على طبرستاف، ونواحي الديلم، وكاف بينو وبين الجنود العباسية وقعات  

كثيرة أكثرىا اليد لو عليهم، وكاف فاضبلً ورعاً عالماً عامبلً شجاعاً سخياً أ ىػ، توفي سنة سبعين 
 ومأتين.

(. الحسن بن سعد بن معبد مولى الحسن السبط، عن أبيو وابن عباس وعبد اهلل بن 2 )مح
جعفر، وعنو أبو إسحاؽ الشيباني والمسعودي، وحجاج وثقو النسائي، وعداده في ثقات 

 محدثي الشيعة، واحتج بو مسلم وابن ماجة.
قة وغيره، وعنو )ط ش جا(. الحسن بن سعيد بن عثماف الجزار، عن أحمد بن نصر أبو علي رو 

 ولده أحمد.
ش مرتضاه(. الحسن بن سفياف بن عامر الحافظ، شيخ خراساف أبو العباس الشيباني  2)

النسوي، عن ابن أبي شيبة ومحمد بن عقبة السدوسي ووكيع وخلق، وعنو عبد الرزاؽ بن 
غير محمد ومحمد بن بندار وبن خزيمة وأبو حاتم بن حباف وخلق، وثقو الذىبي وأثنى عليو 

 واحد، توفي في شهر رمضاف سنة ثبلث وثبلثمائة.
 )ف(. الحسن بن سليماف عن يحيى بن يعلى، وعنو محمد بن منصور.

 )ط(. الحسن بن سهل، عن أبي عبيد، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
 )ط(. الحسن بن سهل، عن محمد بن بشر، وعنو الحسن بن سفياف.

و محمد بن عبد اهلل األنسي، قاؿ في الحسن بن سهل بن مجزز، عن سهل بن بكار، وعن
 التذكرة: ىو من شيوخ الطبراني، توفي سنة تسعين ومأتين.

 )ط(. الحسن بن سبلـ، عن ابن حباف، وعنو عمر بن الحسن القاضي.
)ط(. الحسن بن شاذاف، ويقاؿ الحسن بن خلف بن شاذاف، عن القطاف وأبي معاوية وإسحاؽ 

لمحاملي، وعبداهلل بن محمد القرشي، وثقو الخطيب وابن األزرؽ وطائفة، وعنو البخاري، وا
حباف، وقاؿ ابن عدي: ال أعلم لو حديثاً منكرًا، توفي سنة ست وأربعين ومائتين، احتج بو 

 البخاري.
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مرتضاه(. الحسن بن صالح بن حي الهمداني، أبو عبد اهلل الكوفي البكيلي، عن الصادؽ  4)
نجيح وأبي إسحاؽ السبيعي وابن إسحاؽ وخلق، وعنو الحسين بن  ومحمد بن أبي ليلى وابن

زيد بن علي ويحيى بن آدـ ونصر بن مزاحم وابن المبارؾ ووكيع وخلق، عداده في ثقات 



محدثي الشيعة، إماماً جليبلً عابداً زاىداً مبائناً للظلمة ختن عيسى بن زيد وإليو تنسب 
ة، ونقل خبره إلى المهدي العباسي خر ساجدًا، وثقو الصالحية، ولما توفي سنة تسع وستين ومائ

أحمد وابن حباف وابن معين والنسائي، وأثنى عليو غيرىم، احتج بو الجماعة إالَّ أف البخاري في 
 األدب.

)ط(. الحسن بن صالح بن األسود، عن أبي معشر، وعنو محمد بن علي بن خلف، تكلم عليو 
 األزدي ناصبي دمشق.

 صالح البزار، سمع أبا لبيد، وعنو: علي بن عبد الّلو بن بشر.)قب(. الحسن بن 
)جا ؿ( الحسن بن الصباح أبو محمد البزاز أبو علي الواسطي، ُثمَّ البغدادي، عن ابن عيينة 
وإسحاؽ األزرؽ وعمرو بن دينار وخلق، وعنو البخاري وابن صاعد وأبو الحسين بن سعيد 

وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة تسع وأربعين  المقرئ وغيرىم، وثقو أحمد وابن حباف،
 ومأتين.

 )قب(. الحسن بن إسحاؽ بن منصور البرذعي، عن زكريا الساجي، وعنو عبد اهلل بن شؤذب.
)جا ف(. الحسن بن طريف الكوفي، عن حسين بن علواف وأبيو ومحمد بن عمير، وعنو يحيى 

 بن الحسن بن جعفر وعبيد بن حمدوف الرواسي وغيرىما.
)محيط(. الحسن بن الطيب البلخي، عن إسماعيل بن موسى البلدي، وعنو أبو الحسن عبد 

 الرحمن.
)ؿ جا(. الحسن بن عبد اهلل بن الحجاج العنزي، عن الحكم بن كثير العنزي، وعبد اهلل بن 

 يحيى شيخ الناصر.
 )قب(. الحسن بن عبد اهلل، عن نافع، وعنو ابن أبي فديك.

د اهلل بن جعفر، عن جعفر بن إبراىيم وأفلح بن محمد، وعنو بكر بن )ط ش(. الحسن بن عب
 صالح وفضل بن عباس.
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)ـ جا ش(. الحسن بن عبد اهلل بن سعيد الحضرمي أبو أحمد العسكري، عن الحسن بن علي 
السراج، ومحمد بن قراد، وعده، وعنو أبو الحسن علي بن محمد وأبو جعفر بن بابويو وعبد 

بن محمد العسكري، قاؿ ابن خلكاف ىو أحد األئمة في األدب والحفظ أكثر عنو  العزيز
 الجرجاني، وتوفي سنة اثنتين وثماني وثبلثمائة.

 )مح(. الحسن بن عبد اهلل الحرار، عن حسن العرني، وعنو المرادي.



 )ش(. الحسن بن عبد اهلل عن الحر بن الصباح، وعنو عبد الرحيم.
رحمن بن عوف، عن ابيو، وعنو كثير بن المسيب والصواب الحسن بن )ش(. الحسن بن عبد ال

 عبد الّلو بن أبي عوف الثقفي، قاؿ صالح بن مسمار: أحد الثقات.
)مح(. الحسن بن عبد الرحمن الفزاري اإلحتياطي، عن سفياف بن عيينة، وعنو المرادي، 

 تكلموا عليو بغير حجة.
لى، عن عمرو بن جميع، وعنو عبد الرحمن بن )نص ش(. الحسن بن عبد الرحمن بن أبي لي

 غناـ.
 )ش(. الحسن بن عبد الرحمن، عن عثماف بن الهيثم، وعنو أبو صالح بن المهلب.

 )ش(. الحسن بن عبد الكريم، عن الفضل بن يونس، وعنو عبد اهلل بن جبلة.
لعرني محيط(. الحسن بن عبد الواحد القزويني، عن أحمد بن عيسى العلوي وحسن ا 2)نص 

وإبراىيم بن محمد بن ميموف، وعنو محمد بن أحمد األيادي وأحمد بن محمد بن سبلـ وعلي 
 بن أحمد التميمي، تكلم عليو الذىبي، وقاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.

 الحسن بن عبدؾ، عن الحسن بن طريف، وعنو حسين بن محمد الحسني.
بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن  )ش(. الحسن بن عبيد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل

عبيد اهلل بن الحسين بن زين العابدين، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده علي بن أبي طالب 
 أبوالحسن، وكاف سماعة سنة ثبلثين وأربعمائة.

الحسن بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب أبو محمد، عن أبيو، عن جده، وعن أبي 
 وعنو سلمة بن عامر الهمداني.خالد عن زيد 

)ش(. الحسن بن عبيد اهلل العبدي، عن عفاف وإبراىيم بن ىدبة، وعنو أبو بكر المفيد محمد 
 بن أحمد.
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 )مح(. الحسن بن عثماف الرواسي، عن معقل، عن جعفر، وعنو إبراىيم بن عبد اهلل.
 ر الحافظ، وعنو السماف.)ف(. الحسن بن عثماف بن بكراف البغدادي، عن محمد بن عم

)جا(. الحسن بن عثماف اآلدمي، عن علي بن حكيم السمعي وأبي حاتم الكاتب، وعنو علي 
 بن الحسين.

ش(. الحسن بن عرفة العبدي أبو علي البغدادي المؤدب عن ابن المبارؾ وإسماعيل بن  2)
ابن معين وأبو حاتم،  علية والثوري، وعنو ابن ابي حاتم والصفار وعلي بن مقسم وغيرىم، وثقو



 توفي في سنة سبع وخمسين، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 )ط / ش(. الحسن بن عرفة، عن الوليد بن بكر وغيره، وعنو الحسين بن يحيى بن عياش.

)مح محيط(. الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي، عن أبيو وموسى بن حبيب وعنو ابناه 
 وأبو كريب، ذكره ابن حباف في الثقات، واحتج بو أبو داود. حسن ومحمد وأبو حمزة الثمالي

 )ش( الحسن بن علوية القطاف، عن إسماعيل بن موسى، وعنو أبو بكر المفيد وأبو الشيخ.
)ش(. الحسن بن علي بن بزيغ، عن القاسم العبدي، وعنو محمد بن محمد بن معبد والحسن 

 بن محمد.
 ف بن عبد الرحمن، وعنو علي بن مهدي الطبراني.)ط(. الحسن بن علي الحراني، عن عثما

 )ش( الحسن بن علي األسود، عن أبي أسامة، وعنو أحمد بن محمد بن ىبلؿ.
 )ش( الحسن بن علي بن بحر، عن الحسن بن عقدة، وعنو أبو الشيخ.
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ن ش(. الحسن بن علي الناصر للحق األطروش بن الحسن بن علي بن عمر بن زين العابدي 2)
(. خرج لى أرض الديلم وأقاـ بها أربع عشرة سنة يدعوىم 230أبو محمد ولد بالمدينة سنة )

إلى اهلل وإلى اإلسبلـ، ذكر مصنف أخباره أف الذي أسلم على يديو بلغوا ألف ألف نسمة، قاؿ 
لعلم المنصور باهلل لم يكن في عصره مثلو شجاعة وعلماً وورعاً وزىداً وكرماً وفضبًل، كاف جامعاً 

القرآف والكبلـ والفقو والحديث واألدب واألخبار واللغة جيد الشعر، روى عن أخيو الحسين 
بن علي المعروؼ بالمصري المحدث، وعن محمد بن منصور والحسن بن يحيى فقيو آؿ 

الرسوؿ وغيرىم، وعنو شيخ األئمة علي بن إسماعيل الفقيو ومحمد بن عثماف النقاش، توفي 
 ي شهر شعباف سنة أربع وثبلثمائة، عن أربع وسبعوف سنة.صلى اهلل عليو ف

)ط(. الحسن بن علي بن راشد الواسطي، عن أبي األحوص وىشيم، وعنو أبو داود وسعيد بن 
إبراىيم البصري والساجي، قاؿ ابن عدي: لم أر لو حديثاً منكرًا وقاؿ أبو حاتم بن حباف 

 نة إحدى وعشرين ومأتين.مستقيم الحديث، وقاؿ في الكاشف: صدوؽ، توفي س
الحسن بن علي بن رافع المدني، عن جده، وعنو بكير بن األشج وغيره، وثقو النسائي وأبو 

 حاتم ابن حباف.
)ش جا(. الحسن بن علي بن زكرياء بن صالح أبو سعيد العدوي الملقب بالذيب، عن خراش 

ر قطني، روى في فضائل وعمر بن مرزوؽ وغيرىما، وعنو أبو بكر بن شاذاف والقطيعي والدا
 الوصي والشيخين،فقالوا كذاب وضاع واهلل أعلم، توفي سنة تسع عشرة وثبلثمائة.



)ش(. الحسن بن علي بن شبيب البغدادي أبو علي العمري الحافظ عن علي بن المديني 
وخلق، وعنو الطبراني وأبو بكر المفيد وخلق، قاؿ الدار قطني: صدوؽ واثنى عليو جماعة، 

 نة خمس وتسعين ومأتين.توفي س
)ش(. الحسن بن علي بن عاصم، عن قيس بن حفص الداري والهيثم بن عبد اهلل، وعنو علي 

بن محمد بن أحمد وأبو أحمد حسن بن عبد اهلل العسكري لعلو الواسطي الراوي عن أحمد بن 
 حنبل، قاؿ ابن عدي أحاديثو مستقيمة أرجوا أنَّو ال بأس بو.
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الحسن بن علي بن عفاف العامري أبو محمد الكوفي، عن معاوية بن ىشاـ وغيره، )ف قب(. 
 وعنو أبو داود وابن ماجة وآخروف، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة سبعين ومأتين.

)ش(. الحسن بن علي بن الصقر الصفار، عن أحمد بن عبد اهلل، عن إبراىيم بن مالك، وعنو 
 سين بن محمد.أحمد بن األسفاطي وأبو علي الح

الحسن بن علي بن عمر الزىري أبو محمد الحافظ الناقد، يعرؼ بأبي غبلـ الزىري، كاف حياً 
 في حدود سنة ثمانين وثبلثمائة، ذكره الحلبي.

)ـ ش(. الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين السبط جد الناصر للحق عن أبيو، عن 
 جده، وعنو أبو ىاشم المحمدي.

ن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادؽ إماـ عصره عند )ش(. الحسن ب
اإلمامية، روى عن أبي علي العقيقي، وعنو أحمد بن محمد بن ىاشم، توفي رحمو الّلو سنة 

 ستين ومأتين، وىو المعروؼ بالعسكري.
)ش(. الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن الحسين الوبري، عن أبي بكر الجعابي، وعنو 

 اني.الجرج
 )ش(. الحسن بن علي بن عمر القطاف، روى عنو إبراىيم بن طلحة بن غساف.

)ش(. الحسن بن علي بن محمد أبو علي المذىب التميمي البغدادي، عن القطيعي مسند 
أحمد، وعن غيره وعنو المرشد، قاؿ الخطيب: وكاف سماعو للمسند صحيحاً إالَّ في أجزاء، 

ذىب أنَّو شيخ ليس بمتقن. وقاؿ غيره من أصحابنا حافظاً وقاؿ الذىبي الظاىر من ابن الم
 واعظاً، توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة.

)ش ف(. الحسن بن علي بن محمد الجوىري أبو محمد الشيرازي، ثم البغدادي، عن محمد 
بن عمراف ومحمد بن عباس بن حيوة والقطيعي وغيرىم، وعنو المرشد وأبو الغنائم، قاؿ 



 وكاف ثقة أميناً توفي سنة أربع وخمسين وأربع مائة.الخطيب: 
)ش(. الحسن بن علي بن كيساف أبو بكر عن يوسف بن يعقوب القاضي، وعنو عمر بن محمد 

 الهاشمي، سمع عليو سنة إحدى وسبعين وثبلثمائة.
)ش(. الحسن بن علي بن محمد بن غساف المعروؼ بابن بصلة المقرئ بالجامع األعظم 

 أبي محمد طلحة بن يوسف المؤذف، وعنو المرشد. بالبصرة، عن

(1/306) 

 
 

)ش( الحسن بن علي بن محمد المقنعي أبو محمد، عن علي بن محمد بن لؤلؤ وجماعة، وعنو 
 المرشد.

)ش(.الحسن بن علي بن محمد الساموخي أبو علي إماـ جامع البصرة، عن أحمد بن محمد 
 الدقاؽ، وعنو المرشد.
بن أحمد الشيرازي، عن محمد بن أحمد، وعنو أبو الغنائم ىو )ؽ(. الحسن بن علي 

 الجوىري.
)ش(. الحسن بن علي بن محمد )نصر( محمد الطوسي، عن محمد بن عبد الكريم وتحمل 

 عن بندار والطبقة وأبو الشيخ، قاؿ الذىبي: حافظ، احتج بو الحسكاني.
د بن يحيى بن يونس، ىو )ش(. الحسين بن علي البصري، عن أبي عمر الضرير، وعنو أحم

 العدوي، تقدـ.
)ش(. الحسن بن علي التنوخي أبو الحسن، عن أحمد بن عبيد، وعنو حسين بن محمد 

 السبيعي.
 )ط(. الحسن بن علي البكري، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيو، وعنو علي بن...

د الرزاؽ ويزيد )ش جا(. الحسن بن علي الحلواني أبو علي الخبلؿ الريحاني المكي، عن عب
بن ىاروف وغيرىما، وعنو يحيى بن الحسن العقيقي ومحمد بن ىاروف، قاؿ يعقوب بن شيبة:  

كاف ثقة ثبتاً متقناً ووثقو النسائي والخطيب، توفي سنة اثنتين وأربعين ومأتين، احتج بو الجماعة 
 إالَّ النسائي.

نصور وأحمد بن راشد، )ط جا محيط(. الحسن بن علي بن ىاشم األسدي، عن محمد بن م
 وعنو علي بن حسين وعلي بن إبراىيم العلوي، وكاف من محدثي الزيدية.

 الحسن بن علي بن الهيثم أبو طالب، عن الحسن بن أحمد المصري، ذكره الجلبي.
)ـ ش(. الحسن بن علي العوامي القاضي أبو علي، عن محمد بن علي المعلى ومحمد بن 



 نو )ـ(. في أمالية والمرشد.إبراىيم بن عاصم المقرئ. وع
)ط(. الحسن بن علي الصفار أبو علي، عن إبراىيم المحاربي وغيره، وعنو أحمد بن يحيى 

 األودي وغيره لو أربعوف حديثاً في فضائل الوصي رواىا عنو أئمتنا.
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و )جا(. الحسن بن علي السراج القاضي، عن زيد بن إسماعيل، وعنو حسن بن عبد اهلل وأب
أحمد العسكري بن راشد الوساطي، وثقو مؤرخ واسط، قاؿ ابن حباف: مستقيم الحديث، وقاؿ 

 ابن عدي لم أرى لو حديثاً منكرًا، توفي سنة سبع وثبلثين ومأتين.
)مح(. الحسن بن علي البيعي وفي نسخة الشريف الحسن بن علي بن الحسن عن المبلي 

 أحمد بن عيسى. محمد بن إبراىيم، وعنو )مح( وأبو الطاىر
 )ط(. الحسن بن علي الوزاف، عن ىشاـ بن سعد، وعنو أحمد بن محمد البرقي.

 )جا(. الحسن بن علي عن سعيد بن سليماف، وعنو علي بن حسين.
 )ط( الحسن بن علي بن فضالة، عن عبد الّلو بن بكير، وعنو أحمد بن محمد البرقي.

 القاسم األزدي. )ؽ( الحسن بن علي بن المغيرة، عن محمد، وعنو
 الحسن بن علي المتعي، عن أبي الطاىر أحمد بن عيسى، وعنو السيد.

 )ط(. الحسن بن علي الصوفي أبو عبد اهلل، عن محمد بن ببلؿ وعنو السيد )ط(.
 )ط(. الحسن بن علي، عن حسين الخبلؿ، وعنو ابن عمير.

 وعنو أحمد بن ىاشم. )ط(. الحسن بن علي الحراني، عن عثماف بن عبد الرحمن الحراني،
الحسن بن علي الهمداني، عن حميد بن القاسم، حديث أولهم إسبلماً علي بن أبي طالب، عنو 

إسماعيل بنت السدي، قاؿ الذىبي حديث منكر ال يدرى من ذا وىذه قاعدتو كافأه اهلل 
 بصنيعو.

 )جا(. الحسن بن عمارة، عن أبيو في مقتل الوصي، وعنو النضر بن سلمة.
 حسن بن عمارة، عن أنس وعنو سعيد بن الصلت. )ش(.

(. الحسن بن عمارة البجلي موالىم أبو محمد الكوفي، عن ابن أبي مليكة والحكم وأبي 2)
الزبير، وعنو السفياناف وعبد الرزاؽ وخلق، توفي سنة ثبلث وخمسين ومائة، كاف من كبار 

 اود وابن ماجة والبخاري تعليقاً.الفقهاء في زمانو، تكلموا عليو بغير حجة، احتج بو أبو د
 )قب(. حسن بن علي عن محمد بن عبد الرحمن الزراع، عنو عبد اهلل بن إبراىيم.
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)كم(. الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو علي البلخي، عن تماـ المراري ابن 
والخطيب،وعنو عمر بن مهدي وابن عمر الهاشمي وطبقتهم، وعنو عمر بن محمد السرخسي 

الحسن بن علي البلخي سنن أبي داود، وثقو ابن سعد، وقاؿ ابن منده: أحد الحافظ، توفي 
 سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.

 حسن بن عبد اهلل، يروي عن بكر بن عبد اهلل المحتسب وحسن بن علي بن الصباح وجماعة.
لبلخي، ثم الرازي، عن حماد بن (. الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي أبو علي البصري، ُثمَّ ا2)

زيد وجرير، وعنو يزيد بن سناف والبخاري، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ في الكاشف: وثق، 
 توفي في حدود سنة اثنتين وثبلثين ومأتين.

)ـ ش(. الحسن بن عمر الفقيمي الكوفي، عن إبراىيم ومجاىد وعنو ابن المبارؾ وابن فضيل 
ين، توفي سنة اثنتين وأربعين، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ وغيرىما، وثقو أحمد وابن مع

 الترمذي.
 ش(. الحسن بن عمر بن ابي األحوص، عن أبيو، وعنو علي بن حسين وأبو بكر بن المفيد. 2)

)ط(. الحسن بن عمر، عن بشر، وعنو حسن بن سفياف، الظاىر أنَّو الفزاري أبو المليح الرقي، 
 وفي سنة إحدى وثمانين ومائة.قاؿ أحمد: ثقة ضابط، ت

 )ط(. الحسن بن عمراف، عن المطوعي، وعنو محمد بن سعيد الساجي.
 )ش(. الحسن بن عميرة بن علي، وعنو حكاـ.

 )ط(. الحسن بن عنبسة، عن ىشيم، وعنو الكديمي.
الحسن بن عنبر الوشاء، عن ابن المديني وطائفة، وعنو علي بن عمر الحربي وابن الشخير، 

 البرقاني، توفي سنة ثبلث وثبلث مائة.وثقو 
 الحسن بن عيسى عن أحمد بن محمد الماسرجس، حسن ذكره الجلبي.

 الحسن بن غالب بن علي المباركي، عن أبي بكر الجراجري.
 حسن بن فروخ العرفي، عن عمر بن خالد الحراني، وعنو ابن عدي، ذكره الجلبي.

 لربيعي وأبو العباس الحسني.الحسن بن فروخ بن زىير، عن أحمد بن محمد ا
)ط(. الحسن بن الفضل بن الشيخ أبو علي الزعفراني البوصراني، عن أحمد بن شريح، وعنو 

 أبو يوسف الطحاف.
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(. الحسن بن القاسم الرسي، عن أبيو، وعنو الهادي إلى الحق كاف من خيار اآلؿ 2)ىػ 
 ساً.وعدولهم حسن الجوار ذي رحمة لؤليتاـ سيداً رئي

)ش(. الحسن بن القاسم الطبري أبو العباس عده اإلماـ عليو السبلـ من رجاؿ المرشد باهلل 
 عليو السبلـ وذكره في الجامع، وقاؿ: توفي سنة خمس وثبلثين وثبلثمائة.

 الحسن بن قاسم، عن علي بن يوسف، وعنو أبو بكر بن مجاىد، ذكره الجلبي.
ني، عن حماد بن زيد، وعنو الحارث بن محمد بن أبي )ط(. الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائ

 أسامة، قاؿ ابن عدي أرجو أنو ال بأس بو.
)ش ؽ(. الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي أبو علي البصري، عن سفياف بن حبيب ومعتمر بن 
سليماف، وعنو عبداهلل بن أحمد بن حنبل وأحمد بن الصقر المستملي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، 

سائي صالح، ووثقو في الكشاؼ وابن حباف، توفي قريباً من خمسين ومأتين، احتج بو وقاؿ الن
 األربعة إالَّ أبا داود.

 )علوي قب(. الحسن بن مبارؾ بن الحويرث، عن أبيو، وعنو ولده مالك.
 )ش(. الحسن بن المتوكل عن أبي خليفة، وعنو الطبراني والصواب الحسين بن المتوكل.

وب،عن أيوب وعامر بن ثابت وحسين بن زيد، وعنو حسين بن سعيد )ط(. الحسن بن محب
 والكرابيسي، وأحمد بن أبي عبد اهلل البرقي.

)ط(. الحسن بن محمد بن الهيثم، عن محمد بن القاسم بن مهروية، وعنو ولد أخيو أبو الفرج 
 األصبهاني.

مد بن عبد اهلل )ش(. الحسن بن محمد بن إسحاؽ، عن العلي بن محمد بن زكريا، وعنو مح
 السليطي.

 )ط(. الحسن بن محمد بن جمهور أبو جهبوذ، عن أبيو، وعنو حمزة بن القاسم العلوي.
)علوي( الحسن بن محمد بن سعيد الخراز، عن حرب بن الحسن وجماعة، وعنو الحسن بن 

 أحمد اليشكري وآخروف.
اهلل بن أحمد بن )ش(. الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخبلؿ البغدادي، عن عبيد 

 يعقوب وخلق، وعنو المرشد وغيره، وثقو الخطيب، توفي سنة تسع وثبلثين وأربعمائة.
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)ش جا( الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي، عن وكيع وجماعة، وعنو 
ومأتين،  محمد بن عبدالعزيز وعدة. وثقو النسائي وابن المنادي وابن حباف، توفي سنة ستين



 احتج بو البخاري واألربعة.
)ؽ(. الحسن بن محمد بن شيبة الواسطي، عن يزيد بن ىاروف، وعنو محمد بن عبد وابن ماجة 

 وابن أبي حاتم، قاؿ في الكاشف: ثقة.
(. الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو محمد، عن أبيو وابن عباس،وعنو الزىري 3)

خالف أىلو في مسائل وأجاب عليو الهادي إلىالحق، وقد ومسلم الزنجي وقيس بن مسلم، 
 روي توبتو، توفي سنة خمس وتسعين، احتج بو الجماعة.

)مح ش ط(. الحسن بن محمد بن علي أوالحسن بن محمد بن فرقد بن علي األسدي، عن 
 أبيو، والحكم بن ظهير، وعنو جعفر بن محمد الكندي وجعفر بن أحمد بن عبد الرحمن.

سن بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن اإلماـ زيد بن علي الشريف الجليل )ش(. الح
 الزيدي الكوفي أبو طاىر، عن محمد بن عبداهلل الشيباني، وعنو المرشد، وولده إبراىيم.

)ش محيط(. الحسن بن محمد بن عبد الواحد، عن أخي اإلماـ الفخي وحسن بن حسين 
 بن خالد بن شبيب وعلي بن أحمد بن حاتم. ومحمد بن جميل، وعنو أحمد بن محمد

 )ش(. الحسن بن محمد بن غزواف، عن سليماف، وعنو أبو بكر الشافعي.
)ش(. الحسن بن محمد بن الفرزدؽ، عن حسن بن علي بن بزيغ، وعنو محمد بن علي بن 

 الحكم.
ما نسب علوي(. الحسن بن محمد بن سعيد بن مسلم المقرئ الرقا أبو القاسم الكوفي ورب 2)

إلى جده عن علي بن العباس البجلي وعلي بن حسين بن سبلمة ومحمد بن الحسين الخثعمي، 
 وعنو أبو العباس الحسني وأحمد بن زيد بن يسار وآخروف.

 )ش(. الحسن بن محمد بن ىشاـ الشطوي، عن علي بن المديني، وعنو الطبراني أىملو موالنا.
 عبد اهلل بن عبد الوىاب، وعنو أبو الشيخ.)ش(. الحسن بن محمد بن أبي ىريرة، عن 

 )ش(. الحسن بمحمد بن مصعب البجلي، عن عبا بن يعقوب، وعنو ابن حباف.
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 )ط(. الحسن بن محمد بن نصر القصري، عن فضالة بن محمد، وعنو بو العباس الحسني.
حسين بن اإلماـ جا(. الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن عبيد اهلل بن ال 3)

زيد بن علي بن أخي أبي الطاىر النسابو، روى كتاب جده يحيى بن الحسن العقيقي، وعن 
( 2إسماعيل بن محمد بن إسحاؽ بن جعفر، وروى عنو شيخ الشرؼ العبيدلي النسابو و )

و)قب(، تكلم عليو الذىبي لما روى حديث علي خير البشر واغتاظ منو بعداف، قاؿ: إف سنده  



س فانظر إلى ىذا الناصبي المخذوؿ، خذلو اهلل يـو لقاه، توفي الحسن سنة ثماف كالشم
 وخمسين وثبلثمائة، عن ثماف وتسعين سنة.

)علوي(. الحسن بن محمد بن عياش اليشكري، عن محمد بن سليماف، وعنو الحسن بن 
اؽ محمد بن سعيد، ىو الحسن بن محمد بن عبد اهلل أبو القاسم اليشكري البقاؿ الور 

الكوفي، سكن ببغداد، روى عن أبي الحسن بن أبي السري، قلت ىو ابن المتوكل ذكره في 
 اإلكماؿ.

 )ط(. الحسن بن محمد الموصلي، روى عنو أحمد بن محمد العقيقي.
 )ط(. الحسن بن محمد بن يحيى، عن أبيو، وعنو علي بن عبد العزيز العكبري.

 محمد الظاىر أنَّو األوؿ.. )ش(. الحسن بن محمد بن يحيى أبو داود أبو
)ش(. الحسن بن محمد بن ناقة أو ناقد الرازي، عن أبي بكر القطيعي، وعنو أبو الشيخ، قاؿ 

 الذىبي: شيعي مذمـو وسماعو جيد.
)ش(. الحسن بن محمد المداركي أبو علي عن سعيد بن عيينة، وعنو عبد العزيز بن محمد، 

 ائة.قاؿ الذىبي، توفي سنة سبع عشرة وثبلثم
 )ؿ(. الحسن بن محمد المعروؼ بابن المعمر، عن الحسن بن الصباح، وعنو السليقي.

)ش ط(. الحسن بن محمد الكوفي، عن يحيى بن عبد الحميد، وعنو يحيى بن الحسن 
 العقيقي.

 )ش(. الحسن بن محمد، عن عبد العزيز، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.
 ليماف، وعنو ولده علي مؤلف كتاب المحيط.)ش(. الحسن بن محمد، عن حمزة بن أبي س
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)ط(. الحسن بن مدرؾ السدوسي أبو علي البصري الطحاف، عن يحيى بن حماد ومحبوب بن 
الحسن وخلق، وعنو البخاري والنسائي وابن ماجة وابن صاعد، قاؿ أبو داود: كذاب، قاؿ 

ير، ورد ابن حجر على أبي داود النسائي: ال بأس بو، ووثقو أحمد بن الحسين الصوفي الصغ
 في مقدمة الفتح بما يراجع منو.

 )ش(. الحسن بن منصور، عن علي بن محمد الطنافسي، وعنو إبراىيم بن محمد بن الحسن.
)ف(. الحسن بن معاوية بن وىب البجلي، عن الحكم بن كثير، وعنو عبد اهلل بن يحيى شيخ 

 الناصر وعبد اهلل بن منصور شيخ المرادي.
ف(. الحسن بن منير التنوخي، عن أبي بكر بن محمد بن سالم البهراني، وعنو عبد الوىاب )



 الميداني.
ش جا(. الحسن بن موسى البغدادي أبو علي األشيب، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن  2)

حساف وثابت بن زيد وأبي معاوية، وعنو محمدبن شجاع وأحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وخلق، 
 ن معين وابن المديني وابن خراش والجميع، توفي سنة تسع ومأتين، احتج بو الجماعة.وثقو اب

 )قب(. الحسن بن موسى، عن أحمد بن محمد، وعنو ابن المغازلي.
)ش(. الحسن بن ىاروف بن سليماف، عن أبي معمر القطيعي، وعنو أبو الشيخ ىو ابن محمد 

 بن ناقة، تقدـ.
ىشيم، عن عباد بن يعقوب، وعنو محمد بن إسماعيل )ط(. الحسن بن الهيثم أو ابن 

 األحمسي.
(.الحسن بن يحيى بن حسين بن اإلماـ زيد بن علي، كاف سيداً كبيرًا وإماماً عظيماً مجتهدًا 3)

متكلماً في الفقو، عرض عليو القاسم بن إبراىيم البيعة والقياـ بأمر األمة فأبا أف يتقدمو، وكاف 
بذة الظالمين واإلمتناع من مداخلتهم، روى عن القاسم، وعن أبيو ونصر لو فضيلة السبق إلى منا

بن مزاحم وإبراىيم بن محمد بن ميموف وضرار بن صرد، وعنو الناصر للحق و)مح( ويحيى بن 
الحسن العقيقي وأبو مصعب، وكاف في الشهرة بالكوفة في الزيدية كأبي حنيفة، لعل وفاتو رحمو 

 .اهلل بعد الستين والمأتين
)ط(. الحسن بن يزيد الجصاص، عن إسماعيل بن يحيى بن عبد اهلل ، وعنو علي بن أحمد بن 

 مرواف.
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 )مح(. الحسن بن الحسين، عن أبيو، عن جده، وعنو علي بن .....
 )محيط(. الحسن بن المكفوؼ، وعنو محمد بن موسى، وعنو أحمد بن عيسى العلوي.

 مة موسى بن إسماعيل، وعنو ولده محمد.)ش(. الحسن العبدي، عن أبي سل
 )كم(. الحسن عن سعيد بن ىشاـ، وعنو أبو حمزة.
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 من اسمو الحسين
 )ش(. الحسين بن إبراىيم العلوي، عن عبد العظيم بن عبد اهلل الحسني، وعنو ولده عبد اهلل.



 ابن ماشي.)ش( الحسين بن إبراىيم الثقفي أبو عبد اهلل، عن محمد بن العلى، وعنو 
 الحسين بن إبراىيم الحصاص، عن حسين بن حكيم، وعنو أبو بكر بن حسين السبيعي.

 والحسين بن إبراىيم األىوازي أبو علي مقرئ الشاـ، توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة.
 والحسين بن إبراىيم العجلي بن عبدة بن سليماف، ذكره الجلبي.

 بد اهلل بن داىر، وعنو الطبراني.)ش(. الحسين بن أحمد بن منصور، عن ع
الحسين بن أحمد الزعفراني أبو عبد اهلل، عن محمد بن علي بن عفاف، وعنو أحمد بن الحسن 

 الصراـ.
 )ـ(. الحسين بن أحمد البصري، عن الحسين بن علي بن الحسين، وعنو أبو العباس الحسني.

البختري وإسماعيل الصفار  الحسين بن أحمد بن بكير الحافظ، قاؿ في الميزاف: سمع ابن
حدث عنو أبو الحسين بن الغريق، ُثمَّ قاؿ األزىري: كاف ثقة لكنهم حسدوه، وتكلموا فيو، 

 مات سنة ثماف وثمانين وثبلث مائة.
والحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي صاحب المحوؼ، أبو عبد اهلل شاعر العراؽ، توفي 

 جلبي.سنة إحدى وتسعين وثبلثمائة، ذكرىما ال
)محيط(. الحسين بن أحمد بن الحسين األسدي، عن محمد بن إسحاؽ بن يعقوب، وعنو 

 محمد بن الحسن الوصافي.
 )قب(. الحسين بن أحمد بن موسى، عن ىبلؿ بن محمد، وعنو ابن المغازلي.

 )جا(. الحسين بن أحمد، عن محمد بن يونس، وعنو أحمد العسكري.
 عن ابن عمار كتابو في العلل، وعنو محمد بن الحسن.)قب(. الحسين بن إدريس الثقفي، 

 )قب(. الحسين بن إسحاؽ البرذعي، عن زكريا بن يحيى، وعنو أحمد بن عمر بن شؤذب.
 الحسين بن إسحاؽ الرقيقي، عن بشر بن ىبلؿ، وعنو محمد بن إسحاؽ السوسي.

 الحسين بن إسحاؽ التستري، عن عباد بن يعقوب، وغيره، وعنو الطبراني.
 )ـ(. الحسين بن إسماعيل بن خالد بن جرير، عن محمد بن يعلى، وعنو أبو زكريا البجلي.
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)ش محيط(. الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن 
جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

د اهلل الموفق المعروؼ بالشريف الجرجاني الشجري، قيل فيو: ىو أفقو من الحسيني أبو عب
القاسم بن إبراىيم، روى عنو السيد )ط( إجازة، وعن أبي بكر أحمد بن إسماعيل، وعبد اهلل بن 



أحمد بن حنبل وأمم كثير، وعنو ولده المرشد باهلل، كتاب اإلعتبار وسلوة العارفين، وتوفي سنة 
 .عشرين وأربعمائة

)ط ش جا علوي(. الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي البغدادي أبو عبد اهلل المحاملي 
اإلماـ الحافظ شيخ بغداد، عن يحيى بن يعلى واألحمسي ومحمد بن منصور الطوسي وخلق  
كثير، وعنو الدار قطني وابن جميع وأبو عمر بن مهدي وابن السني وخلق، توفي سنة ثبلثين 

 خطيب: كاف فاضبل ديناً صادقًا.وثبلثمائة، قاؿ ال
)ط(. الحسين بن إسماعيل أبو علي الفارسي الصوفي، عن محمد بن عبد العزيز، وعنو ابن 

 النعماف.
)ش(. الحسين بن بكر بن محمد أبو عبد اهلل البصري الوراؽ، عن أحمد بن محمد األيلي، 

 وعنو الحسين بن محمد موسكاف.
أحمد الزيات، عن أحمد بن يحيى بن خالد، وعنو عبد )ط(. الحسين بن جعفر بن محمد بن 

 اهلل بن محمد القاضي.
 )ش(. الحسين بن جعفر بن سليماف، عن أبيو، وعنو عمراف بن عبد الرحيم.

الحسين بن جعفر بن عبيد اهلل بن الحسين بن زين العابدين، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده 
 عقبة ببلخ، وىم ملوؾ وسادات ونقباء.

ن بن جعفر بن محمد الجرجاني أبو عبد اهلل، عن أبي الحسين بن محمد بن إسماعيل الحسي
الطبراني. وعنو السيد محمد بن الحسين بن الناصر للحق، قاؿ في تاريخ قزوين: سمع أبا 

 سليماف محمد بن سليماف الناصر سنة أربع وثمانين وثبلثمائة.
اهلل البيع البغدادي، عن الوليد بن بكر )ش(. الحسين بن جعفر بن محمد السلماسي أبو عبد 

 األندلسي وغيره، وعنو المرشد.
 )ف(. الحسين بن أبي جعفر البطناني، عن عبد اهلل بن أبي بكر، وعنو محمد بن جعفر الحلبي.
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)ط ش(. الحسين بن جوَّاب، عن رجل، عن علي في فضل من صاـ ثبلثة أياـ من رجب، وعنو 
 حفص بن صبيح.

جا(. الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت موال عمراف بن حصين أبو عمار الخزاعي )مح 
المروزي، عن عبد اهلل بن وىب وأسود بن عامر وخلق، وعنو )مح( والحسن بن يحيى العفيفي 

 وجماعة، وثقو النسائي، توفي سنة أربع وأربعين ومأتين، احتج بو الجماعة إالَّ ابن ماجة.



 سن بن أباف، عن الحسين بن سعيد، وعنو محمد بن الحسن بن الوليد.)ط(. الحسين بن الح
)نص مح ش قب محيط(. الحسين بن الحسن األشقر الفزاري أبو عبد اهلل الكوفي، عن أبيو 

وقيس بن الربيع، والحسن بن صالح وغيرىم، وعنو أحمد وابن معين والحماني وجماعة، تكلم 
ده ابن حباف في الثقات، عداده في ثقات محدثي عليو النواصب كالجورجاني والذىبي، وع

 الشيعة، توفي سنة ثماف ومأتين، احتج بو النسائي.
)ش جا(. الحسين بن الحسن بن جرب المروزي أبو عبد اهلل، عن ابن المبارؾ وعبد الرحمن 
بن مهدي وخلق، وعنو محمد بن صاعد ومخلد وأحمد بن محمد ابن زيد الهاشمي، قاؿ أبو 

ؽ، ووثقو في الكاشف وابن حباف وابن فهد، وقاؿ مشهور، توفي سنة ست وأربعين حاتم: صدو 
 ومأتين، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

)ط(. الحسين بن الحسن الطبركي أبو معين، عن يحيى بن بكير، عن مالك وخلق كثير، وعنو 
حفاظ  أبو نعيم بن عدي ومحمد ين قارف وغيرىما، قاؿ أبو أحمد الحاكم: ىو من كبار

 الحديث، توفي سنة اثنتين وسبعين ومأتين.
 )مح(. حسين بن حسن، عن عبد اهلل بن محمد بن عمر، وعنو حسين بن زيد.

)ش محيط(. الحسين بن الحسن العرني، عن يحيى بن مساور وحسين بن شداد الجعفي، وعنو 
 ية.الحسن بن يحيى ومحمد بن عبد الواحد، وكاف أحد ثقات الشيعة ومحدثي الزيد
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)مح ط(. الحسين بن الحسن بن عطية الكوفي، أبو عبد اهلل العوفي، عن أبيو واألعمش، 
ومنصور بن أبي األسود وعدة، وعنو ابنو الحسن وابن أختو سعيد بن محمد، وعبد الرحمن بن 

محمد بن منصور، احتج بو الطبراني في الصغير، توفي سنة إحدى ومأتين، تكلم عليو بعض 
 الحديث ولم يظهروا حجة واهلل أعلم. أىل

)قب(. الحسين بن الحسن بن يعقوب الواسطي أبو عبد اهلل، عن أبي الحسن علي بن عبد اهلل 
 بن جهضم، وعنو ابن المغازلي.

الحسين بن الحسن األنصاري، عن حفص بن راشد والصواب حسن بن حسين، وعنو حفص 
 بن الحكم الوشا.

 ن والصواب الحسن البصري، عن أنس.)ـ(. الحسين بن أبي الحسي
)ـ ؿ(. الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الهمداني أبو محمد الكوفي، ُثمَّ األصبهاني، 

عن الثوري وإسرائيل، وعنو أسيد بن عاصم وأبو قبلبة، قاؿ أبو حاتم محلو الصدؽ، ووثقو ابن 



 حباف، توفي سنة اثنتى عشرة ومأتين، احتج بو مسلم وابن ماجة.
ش علوي محيط(. الحسين بن الحكم بن مسلم أبو عبد اهلل القرشي الكوفي الرازي  2)

الحبري، عن حسين بن حسن العرني األنصاري، وإسماعيل بن أباف وحسين بن نصر، وعده، 
وعنو الحسين بن علي المصري، وعيسى بن محمد شيخ الزيدية وابن ماتي وغيرىم، توفي سنة 

 ين من السنت النواصب.ست وثمانين ومأتين، وقد صُ 
)ـ(. الحسين بن حكم العرني، عن علي بن قاسم، وعنو حسين بن الحكم الحبري، قاؿ 

 موالنا: والصواب حسين بن الحسن الراوي عنو حسين بن الحكم واهلل أعلم.
)مح قب(. الحسين بن حماد، عن سعد بن طريف، وعنو عباد ىو أخو الحسن بن حماد ولعلو 

 الكوفي.
 الحسين بن حسن، عن محمد بن أحمد الدىيقاف، وعنو أبو عبد اهلل العلوي. )محيط(.
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)ش(. الحسين بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل، حدث عن محمد بن إسحاؽ النيسابور، وعنو أبو بكر 

و الحسين العمري، إنَّو طعن فيو أىل نيسابور ػ يعني في نسبو ػ، وقاؿ المستملي، قاؿ الشيخ أب
أبو الغنائم النسابة أنو ثبت نسبو عنده ولو عقب بنيسابور علماء نقباء متوجهوف وأعقب من أبي 

 الحسن محمد المحدث ومحمد. اىػ
براىيم )مح ط (. الحسين بن ذكواف العوذي المكتب البصري، عن ابن بريدة وعطاء، وعنو إ

بن طهماف وعبد الوارث، وثقو ابن معين وأبو حاتم، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، احتج بو 
 الجماعة.

 )ط جا(. الحسين بن الربيع الكوفي، عن عبد الحميد والصواب الحسن غير مصغر وقد مر.
 )ـ جا(.الحسين بن الربيع بن عبد الرزاؽ، قاؿ موالنا والصواب الحسن مكبر بن يحيى بن

الجعد العبدي أبو علي بن أبي الربيع الجرجاني، ُثمَّ البغدادي، عن يزيد بن ىاروف وعبد الرزاؽ، 
ووىب، وعنو ابن ماجة، قلت: وأبو العباس الحسني، قاؿ ابن أبي حاتم: صدوؽ وابن عياش 

 والمحاملي، توفي سنة ثبلث وستين ومأتين.
محمد بن جميل، قاؿ موالنا الصواب )مح(. الحسين بن زياد عن أبي يوسف القاضي، وعنو 

 الحسن غير مصغر.
مح محيط(. الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل  4)



الكوفي، عن أبيو وعمومتو الصادؽ وعمر وعبد اهلل وعبد اهلل بن الحسن الكامل وإسماعيل بن 
، وعنو ابناه إسماعيل ويحيى وأبو عبد اهلل بن جعفر وحسين بن حسن العرني وعمر بن علي

الطاىر وعلي بن الحسين بن عمر بن علي وعلي بن جعفر وعباد بن يعقوب وغيرىم، ىو 
الحسن ذوالد معو وذو العبرة، أبو عبد اهلل رجل بني ىاشم لساناً وبياناً ونفساً وجماالً شهد 

د أجاب عليهم علماؤنا مقتل النفس الزكية وسلمو اهلل، وقد ناؿ منو النواصب كعادتهم، وق
 رحمهم اهلل، توفي سنة خمس وثبلثين ومائة.

 )ش(. حسين بن زيد الزيادي، عن صفواف بن يحيى، وعنو حسن بن أحمد المالكي.
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)ط(. الحسين بن سعيد بن كامل أبو عبد اهلل الخوالني، عن محمد بن رامح، وعنو ابن عدي 
 الحافظ.

 الة بن أيوب وغيره، وعنو أحمد بن محمد األشعري.)ط(. الحسين بن سعيد، عن فض
 )مح(. الحسين بن سليماف الكناني، عن أبي خالد، وعنو حسن بن حسين.

)قب(. الحسين بن سليماف الطلحي الرقا عن عبد الملك بن عمير، وعنو ىشاـ بن يونس، 
بي وابن روى حديث الطير وحديث يا علي كذب من يزعم أنَّو يحبني ويبغضك، فغمزه الذى

 عدي لذلك.
 )ؿ(. الحسين بن سبلمة السواؽ، عن ابن غساف، وعنو أحمد بن ىاشم.

)مح ط(. الحسين بن سيار المدني، عن أبي مريم األنصاري، وعنو محمد بن األزىر، قالت 
 النواصب متروؾ.

 )محيط(. الحسين بن شداد بن رشيد، عن أبيو وأبي الجارود.
ضميرة، عن أبيو، عن جده، وعنو إسماعيل بن أبي أويس وابن  (. الحسين بن عبد اهلل بن3)ىػ 

أبي يحيى وزيد الحباب وغيرىم، عداده في ثقات محدثي الشيعة، روى عنو أئمة آؿ الرسوؿ 
القاسم والهادي وأحمد بن عيسى وأبو طالب والمؤيد باهلل، قاؿ أحمد بن عبد اهلل الوزير 

والي النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد روى الحسين بن عبد اهلل من شيعة أىل البيت وم
األئمة القاسم وأحمد والهادي عنو وروايتهم عنو تنزىو عن الكذب، وقد نالت منو الناصبة  

 كغيره، لعل وفاتو بعد الستين والمائة تقريباً.
)ـ خب( الحسين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العباس الهاشمي أبو عبد اهلل، عن كريب وعكرمة 

ربيعة بن عباد، وعنو إسحاؽ وابن جريج وسليماف بن ببلؿ وابن المبارؾ، قاؿ ابن عدي: و 



يكتب حديثو، فأني لم أجد في حديثو منكراً وضعفو غيره بغير حجة، توفي سنة إحدى وأربعين 
 ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

بكر أحمد بن محمد، وعنو  )ـ( الحسين بن عبد اهلل بن عبد الحميد البجلي الهمداني، عن أبي
 أبو العباس الحسني.

)ش( الحسين بن عبد اهلل بن محمد بن أبي كامل الطرابلسي، عن خيثمة بن سليماف، وعنو أبو 
 سعيد إسماعيل بن علي السماف، توفي سنة أربعة عشر وأربعمائة، ذكره في التذكرة.
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 الهيثم بن جميل، وعنو الطحاوي. )ـ( الحسين بن عبد اهلل بن منصور بن الزبير، عن
الحسين بن عبد اهلل العلوي، عن الحسين بن زيد، وعنو الحسين بن القاسم، قاؿ موالنا: 
 الظاىر أنَّو الحسين بن عبد اهلل بن الحسن بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي طالب.

 خ ابن المغازلي.)قب( الحسين بن عبد اهلل القرشي، عن الباىلي، وعنو عبد الغني شي
 )مح( الحسين بن عبد اهلل، لعلو العلوي.

 )ش( الحسين بن عبد الحميد النحوي، عن أحمد بن كامل ذكره الجلبي.
 )ط( الحسين بن عبد الحميد أرسل حديثاً في فضل الطيار، وعنو عبد اهلل بن إسحاؽ.

حسن محمد شيخ )ش( حسين بن عبد الصمد الجعفي، عن علي بن العباس، وعنو ولده أبو ال
 الشريف ذكره الجلبي.

)ـ قب( الحسين بن عبد األوؿ، عن أبي خالد سليماف بن حباف ووكيع بن الجراح، وعنو ابن 
أبي داود وأحمد بن محمد الدوري، كذبو ابن معين، قاؿ موالنا: خرج لو )ـ( وىو من رجاؿ 

 الطحاوي.
 أبي الدنيا.)ط( الحسين بن عبد الرحمن، عن ىشاـ بن محمد، وعنو ابن 

 )ط( الحسين بن عبد الرحمن، عن سعد بن طريف، وعنو خالد بن عيسى.
)محيط( الحسين بن عبدؾ العبدكي، عن أبي ذكواف القيسي،وعنو الحسين بن إسماعيل 

 المحاملي.
)قب( الحسين بن عبد اهلل بن الخصيب األنزاري البغدادي منقاد عن ىناد بن السري وغيره، 

مسيح، وكذبو الذىبي لروايتو حديث مواقعة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعنو محمد بن أبي 
 لخديجة ليلة اإلسراء، فحملت بالبتوؿ، توفي سنة خمس وتسعين ومأتين.

الحسين بن عبد اهلل أبو عبد اهلل الغضايري، عن الجعابي، قاؿ الذىبي رفضو اهلل فيو شيخ 



ى عشرة وأربعمائة، كاف يحفظ شياً كثيراً وما الرافضة صنف كتاب يـو الغدير، مات سنة إحد
 يبصر. اىػ

(1/321) 

 
 

نص محيط( الحيسن بن علواف بن قدامة الكلبي أبو علي نزيل بغداذ، عن الصادؽ وعبد  5)
اهلل بن الحسن وأبي خالد فأكثر وجماعة، وعنو فقيو آؿ السوؿ أحمد بن عيسى وأحمد بن 

مالك وحسن بن حساف وأحمد بن األزىر  صبيح وجعفر السدوسي وأحمد بن يحيى بن
والحسين بن السكين البلدي ومالك بن األزىر وإسماعيل بن عباد وعده، عداده في ثقات 

الشيعة، واحتج بو من أئمة آؿ رسوؿ الّلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أحمد بن عيسى والناصر 
و بآؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل للحق والمؤيد باهلل وأبو طالب وغيرىم طعن فيو النواصب الختصاص

 عليو وآلو وسلم ومودتو لهم، توفي في بضع عشرة ومأتين، وقد ترجم لو الجلبي فأحسن.
( الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب اإلماـ أبو عبد 3)

عن النبي صلى  اهلل الفخي، كاف آمراً بالمعروؼ ناىياً عن المنكر سيد أىل بيتو ورد فيو األثر
اهلل عليو وآلو وسلم، روى عن آبائو، وعن محمد بن موسى، وعنو إبراىيم بن إسماعيل طباطبا 

وعبد الرحمن بن حدرد ويحيى بن مساور وعمر بن عبد الغفار وغيرىم استشهد يـو التروية سنة 
 تسع وستين ومائة.

الحسين بن علي بن  ف محيط( الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 3)
أبي طالب المعروؼ بالمصري أخي الناصر للحق، عن أبيو وعن زيد بن الحسن، وأحمد بن 

يحيى األودي ومحمد بن الوليد وغيرىم، وعنو الناصر وعلي بن محمد النحوي و )مح( بواسطة 
د أبي الطاىر، كاف مشهوراً بالمحدث، وكاف يسمى الحسين الزيدي، لعل وفاتو في العشر بع

 الثبلث المائة.
)ـ( الحسين بن علي بن الحسين العلوي، عن زيد بن الحسن وعنو ولده محمد، ىو المذكور 

 آنفاً.
)مح ش( الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن علي بن 

 جعفر، وعنو جعفر بن محمد بن جعفر، الصواب: الحسن مكبرًا جد الناصر للحق.
 سين الهاشمي، عن الفضل بن مرزوؽ، وعنو ولده علي.)قب( الح
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( الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد اهلل، عن أبيو، عن جده، وعن 3)
الباقر أخيو وحسين بن زيد، وعنو أوالده الحسن ومحمد وعبيداهلل وإبراىيم وابن المبارؾ ويحيى 

 ضبًل، توفي في سبع وخمسين ومائة، وعقبة عالم كثير.بن سبلـ، كاف محدثاً عفيفاً فا
)ش ف قب( الحسين بن علي األسود العجلي الكوفي أبو عبد اهلل، عن محمد بن الصلت، 

ووكيع، وعنو المحاملي ومحمد بن أحمد بن عمارة وغيرىما، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو ابن 
 ذي.حباف، توفي سنة أربع وخمسين ومأتين، احتج بو الترم

)ط( الحسين بن علي بن برزخ أبو علي سمع محمد بن يحيى الصوفي، وعنو أبو العباس 
 الحسني.

)ش( الحسين بن علي بن الحكم األسدي أبو عبد اهلل، عن العباس الدوري، وعنو أبو القاسم 
 المعافري الكوفي.

 )ـ( الحسين بن علي بن الربيع، عن ابن أبي شيبة، وعنو حسن بن الربيع.
 الحسين بن علي بن عبد الحميد القطاف، عن حسين الطنافسي، وعنو أبو العباس الحسني.)ـ( 

 )ط( الحسين بن علي بن فضالة، عن عبد اهلل بن بكير وزائدة، وعنو أحمد بن محمد البرقي.
 )ش( الحسين بن علي بن عفاف، عن حسن بن عطية وعنو، أىملو موالنا.

الطنافسي، عن أبيو وعمو الحسن وإبراىيم بن  )ـ( الحسين بن علي بن محمد بن إسحاؽ
موسى الحافظ، وكاف كبيراً في العلم وارتحل إلى الري و العراؽ، توفي سنة ست وسبعين 

 ومأتين.
)ش( الحسين بن علي بن يزيد الصداي البغدادي، عن أبيو ووكيع والوليد، وعنو الترمذي وابن 

ج بن الشاعر: ىو من األبداؿ، توفي سنة صاعد والمحاملي، قاؿ ابن خراش: ثقة. وقاؿ حجا 
 ست أو ثماف وأربعين ومائتين، احتج بو الترمذي والنسائي.

)ش( الحسين بن علي بن محمد بن البَػيِّع أبو عبد اهلل، عن أبي سهل أحمد بن محمد 
 الجواليقي، وعنو المرشد.

د اهلل بن سليماف بن )ش( الحسين بن علي بن مهراف، عن عبد اهلل بن ىاروف الغساني، وعنو عب
 األشعث.
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( الحسين بن علي بن الوليد الجعفي موالىم الكوفي، عن األعمش وجعفر بن برقاف وزائدة 3)
وابن عيينة وعدة، وعنو أحمد وإسحاؽ وأبو كريب واألحمسي وخلق، وثقو ابن معين وأثنى عليو 



 غيره، توفي سنة ثبلث ومأتين، احتج بو الجماعة.
الحسين بن علي أبو نعيم القاضي، عن علي بن عبدة، وعنو عبد اهلل بن محمد )ط جا( 
 الصفدي.

 )ط( الحسين بن علي الصوفي أبو عبد اهلل، عن محمد بن ببلؿ، وعنو أبو العباس الحسني.
)ط( الحسين بن علي القزويني أبو عبد اهلل، عن علي بن إبراىيم القطاف، وعنو أبو طالب 

 ين.وذكره في تاريخ قزو 
)مرتضاه( الحسين بن علي التميمي أبو علي، عن حماد بن عبد الحميد، وعنو أبو محمد 

 الدامغاني.
)كم( الحسين بن علي بن محمد بن يحيى أبو محمد التميمي النيسابوري، عن أبي القاسم 
البغوي وابن خزيمة وطبقتهما، وعنو الحاكم وأبو بكر البرقاني وآخروف، قاؿ الخطيب: كاف 

 اً ثقة، توفي سنة خمس وسبعين وثبلثمائة.خافظ
)ط( الحسين بن علي اآلملي الناصبي الكبير، كاف يفتي العواـ أنَّو يلزمهم قتاؿ الناصر للحق 

 ليس لو رواية.
 )ط( الحسين بن عمر بن أبي األحوص الثقفي، عن أبيو، وعنو علي بن الحسن بن أبي مرواف.

 عن إسماعيل بن جعفر، وعنو أبو القاسم التنوخي.)ط( الحسين بن عمر بن عمراف الضراب، 
 )جا ش( الحسين بن عباس الرازي، عن سهل بن عثماف، وعنو أبو القاسم الطبراني.

)ش( الحسين بن فهم البغدادي، عده اإلماـ الهادي عليو السبلـ من رجاؿ المرشد باهلل، 
 ين.وترجم لو في الجامع الوجيز، وقاؿ: توفي سنة تسع وثمانين ومأت

)ش( الحسين بن عباس أبو عبد الّلو القطاف، عن الحسن بن عرفة، وعنو محمد بن عبد الّلو 
 األسدي.

الحسين بن الفرج، عن يونس بن محمد، وعنو جعفر بن محمد بن شريك، لعلو الخياط عن 
 وكيع. واهلل أعلم.
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لحق وعبد اهلل والحسين بن ( الحسين بن القاسم الرسي، عن أبيو، وعنو ولده الهادي ل3)ىػ 
عبد اهلل يسمى الحافظ، وكاف عالماً فاضبلً أحد قدماء العترة، توفي رحمو اهلل في أواخر الثبلث 

 المائة.
)ـ( الحسين بن القاسم القبليسي الكوفي، عن أحمد بن محمد وجعفر العلوي، وعنو شيخ 



 .الزيدية عيسى بن محمد العلوي، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل
)ش( الحسين بن القاسم بن جعفر أبو علي الكوفي، عن جرير بن أحمد، وعنو المعافا بن 

 زكريا، قاؿ في التذكرة: توفي سنة ثبلث وعشرين وثبلث مائة.
)ش( الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي أبو علي، عن علي بن حرب، وعنو إسماعيل بن 

 سعيد أىملو موالنا.
إبراىيم بن البصري أبو يعلى، عن ابن طاىر محمد بن عبد الرحمن )ش( الحسين بن محمد بن 

 المخلص، وعنو المرشد.
 )ش( الحسين بن محمد بن إبراىيم، حدث عنو حسين بن محمد باألىواز.

)ط( الحسين بن محمد بن أويس األنصاري الكوفي، عن نصر بن وكيع، وعنو أبو العباس 
 الحسني.

ادؽ، عن أبيو، وعن أبي ىاشم مساور، وعنو حسين بن )ط( الحسين بن محمد بن جعفر الص
نصر ومحمد بن نصر، قاؿ أبو الغنائم: إف لو عقبًا، قاؿ ابن عنبة: رأيت في بعض المشجرات 

 محمداً وعلياً.
)ط( الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مرواف بن الحكم 

 بهاني، عن محمد بن القاسم بن مهروية، وعنو ولد أخيو.القرشي األموي، عم أبي الفرج األص
)ش( الحسين بن محمد بن صالح السبيعي أبو عبد اهلل الحلبي، عن الحسن بن علي التنوخي، 

 وعنو أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي.
 )ف( الحسين بن محمد بن خلف القطاف أبو عبداهلل، عن المحاملي، وعنو السماف.

ين بن محمد بن سعيد أبو عبد الّلو الزعفراني العدلي الواسطي العلوي، عن )علوي قب( الحس
 محمد بن الفيض وغيره، وعنو أحمد بن علي الحنوطي وغيره.

)ط( الحسين بن محمد الصحاؾ أبو عبد الّلو البصري عن أبي مرواف محمد بن عثماف وعنو 
 ابن عدي.
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أبو عبد الّلو المعروؼ بابن العسكري، عن أحمد )ش ؽ( الحسين بن محمد بن عبيد الدقاؽ 
 ىػ( وغيره. 371بن مسروؽ وغيره، وعنو أبو القاسم التنوخي سمع عليو سنة )

)ط ش( الحسين بن محمد بن عفير األنصاري أبو عبد الّلو، عن أحمد بن منيع، وعنو أبو 
 حفص بن شاىين



ضي، عن الحسين بن حمد بن )ش( الحسين بن محمد بن عمر الخطيب أبو عبد الّلو القا
 إبراىيم، وعنو المرشد.

 )قب( الحسين بن محمد، عن أبي المعاوية، وعنو حسين بن محمد الواسطي.
 )قب( الحسين بن محمد الحنني، عن الحسين بن عبدؾ، وعنو أحمد بن عبد الّلو بن فضالة.

عبد الّلو بن )قب( الحسين بن محمد المحاملي، عن محمد بن عثماف بن أبي شيبة، وعنو 
 يحيى.

)ش( الحسين بن محمد بن غزواف القاضي بالرقة، عن سليماف عم األقطع، وعنو أبو بكر 
 الشافعي.

)ـ( الحسين بن محمد بن مسلم المقرئ، عن إسحاؽ بن محمد، وعنو أبو العباس الحسني، 
 وقد مر أنو الحسن فينظر.

وسى، وعنو علي بن الحسين )مع( الحسين بن محمد بن مصعب الحافظ عن إسماعيل بن م
األصفهاني، ذكر المزي سماعو من إسماعيل بن موسى السدي، وأثنى عليو الذىبي في التذكرة. 

 أخرج لو أبو عبد الّلو الحسني صاحب الجامع الكافي.
 )مح( الحسين بن محمد بن معداف، عن القاسم بن محمد الطالقاني، وعنو المرادي.

مودود بن أبي معشر أبو عروبة الحافظ الحراني، عن محمد )ط ش كم( الحسين بن محمد بن 
بن وىب بن أبي كريمة وسليماف بن مسلم ومحمد بن المثنى وعدة من طبقتهم ومن بعدىم. 

وعنو أبو حاتم بن حباف وابن المقرئ وأبو أحمد الحاكم ومحمد بن المظفر وغيرىم. قاؿ 
لكنى: أثبت من أدركناه. وقاؿ ابن عدي:  موالنا: كاف من نببلء الثقات. وقاؿ أبو أحمد في ا

كاف عارفاً بالرجاؿ والحديث. وقاؿ ابن عساكر في ترجمة معاوية: كاف أبو عروبة غالياً في 
التشيع شديد الميل على بني أمية. قاؿ موالنا: مات في عشر المائة. وقيل: سنة ثماني عشر 

 وثبلثمائة.
 عنو محمد بن عبيد بن قزعة.)ش( الحسين بن محمد بن المظفر الحافظ، روى 
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)مح( الحسين بن محمد الذراع البصري، عن الخليل بن موسى، وعنو عبد الّلو بن منصور 
القومسي. قاؿ أبو حاتم: صدوؽ. وقاؿ في الكاشف: ثقة، توفي سنة سبع وأربعين ومائتين، 

 احتج بو الترمذي والنسائي.
هلل بن صالح الكاتب، وعنو سليماف بن أحمد بن )ش( الحسين بن محمد بن بادي، عن عبد ا



 يحيى.
الحسين بن محمد أبو يعلى الزبيري الشريف، عن أبي بكر محمد بن ىماـ، وعنو أبو حامد 

 أحمد بن محمد.
 )محيط( الحسين بن محمد أبو علي، عن القاضي عبد الجبار، وعنو ولده علي.

مي، عن ابن أبي ذؤيب وشيباف وطائفة، )ـ ش قب( الحسين بن محمد بن بهراـ المروذي التمي
وعنو أحمد والدوري وابن مهدي، قاؿ النسائي: ليس بو بأس، ووثقو ابن سعد، توفي سنة أربع 

 عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة.
 )جا( الحسين بن محمد بن علي، روى عنو الشريف الجرجاني.

ب، وعنو أبو عبد اهلل )علوي( الحسين بن محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن يعقو 
 العلوي.

)علوي( الحسين بن محمد بن أبي عايذ القاضي أبو القاسم، عن زيد بن محمد الجعفري، 
 وعنو أبو عبد اهلل العلوي.

)علوي( الحسين بن محمد الفرزدؽ، عن جعفر بن عبد الّلو المحمدي، وعنو محمد بن عبد 
 اهلل الجعفي.

 د العزيز، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.)مح( الحسين بن محمد البجلي، عن عب
)محيط( الحسين بن محمد الهمداني، عن عبد العزيز بن إسحاؽ، وعنو أبو عبد اهلل محمد بن 

 علي العلوي.
)ش( الحسين بن مصعب الذراع أبو عبد اهلل، عن محمد بن حرب، وعنو أبو الحسن علي بن 

 عبد الرحمن.
، عن محمد بن أبي عباد البكري، وعنو أبو )محيط( الحسين بن معاذ بن حارث األخفش

 محمد عبد اهلل بن محمد الحساب.
)ـ( الحسين بن مهدي اإلبلي أبو سعيد، عن عبد الرزاؽ، وعنو الترمذي وغيره، قاؿ أبو حاتم: 

 صدوؽ، توفي سنة سبع وأربعين ومأتين، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 لرزاؽ.)ش( الحسين بن مهراف، عن مضرح، وعنو عبد ا

 )ش( الحسين بن موسى بن حميد، عن زىير بن عباد، وعنو محمد بن إسماعيل الطائي.
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)ـ( الحسين بن ميموف الحدقي، وقيل الخندقي، عن أبي الجنوب، وعنو ىاشم بن البريد، وثقو 
 ابن حباف، واحتج بو أبو داود.

يماف بن يزيد وعطية بن قب( الحسين بن نصر بن مزاحم المنقري، عن أبيو وسل 4)نص 
الحارث وخالد بن عيسى، عن حصين بن المخارؽ، عن األئمة القدماء، وعنو )مح( وأبو الفرج 
األصبهاني كثيراً من سير األئمة بغير واسطة وبعضو بواسطة أحمد بن عيسى والعباس بن الفضل 

هم، قاؿ موالنا: وثقو وعلي بن العباس البجلي لو اتساع في الرواية منو وإليو عن العترة وشيعت
 المؤيد باهلل.

 )ط( الحسين بن نصر المهلبي، عن عمر بن شبو، وعنو أبو الفرج األصبهاني.
)ـ( الحسين بن نصر بن يزيد بن ىاروف، وعنو الطحاوي، قاؿ موالنا: الظاىر أنَّو الحسن مكبر 

 أبي حنيفة.ابن نصر بن عثماف بن زيد، قاؿ في طبقات الحنفية: ولد بأصبهاف، كتب عن 
جا(. الحسين بن ىاروف بن الحسين بن محمد بن ىاروف بن محمد بن القاسم بن زيد بن  2)

الحسن بن علي بن أبي طالب عليو السبلـ البطحاني، عن الناصر، وكاف من عيوف أصحابو، 
وعن حمزة بن القاسم العلوي والعقيقي، وعمو علي بن الحسين الحسني وطائفة، وعنو ولداه 

(. قاؿ القاضي أحمد الظاىر: أنَّو إمامي قلت: روى عنو ولده وقد صرح أنَّو ال 2اف )اإلمام
يقبل أخبار اإلمامية، وثانياً اختبلطو بالناصر وعلماء الزيدية، ولو كاف لما كاف كذلك واهلل أعلم، 

 ووثقو المنصور باهلل.
محمد بن عقدة، وعنو )ط ش(. الحسين بن ىاروف الضبي أبو عبد اهلل البغداذ، عن أحمد بن 

 السيد )ط( وأبو القاسم التنوخي، قاؿ في التذكرة، مات سنة ثماف وتسعين وثبلثمائة.
قب( الحسين بن واقد مولى عبد اهلل بن عامر بن كريز، أبو عبد اهلل المروزي، عن عبد اهلل  4)

بن الحسن بن  بن بريدة وعكرمة وعمرو بن دينار وأبي الزبير وغيرىم، وعنو ابن المبارؾ وعلي
شقيق والفضل بن إسحاؽ وغيرىم، وثقو ابن معين، توفي سنة تسع وخمسين أو ستين ومائة، 

 احتج بو مسلم والبخاري تعليقاً.
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)ط( الحسين بن يحيى بن جعفر البخاري البيكندي، عن أبي راشد وأحمد بن منيع، وعنو 
الحاكم، كاف كبير القدر، احتج بو  أحمد بن يحيى األودي وأحمد بن محمد بن سبلـ، قاؿ

 البخاري.
)ط(. الحسين بن يحيى بن عياش المتولي أبو عبد اهلل القطاف، عن الفضل بن زياد وحسن بن 



عرفة، وعنو عبد اهلل بن محمد القاضي، قاؿ ابن فهد، توفي في جمادي األخيرة سنة أربع 
 وثبلثين وثبلثمائة وذكره في اإلكماؿ.

 حيى، عن يحيى بن ىاشم، وعنو محمد.)مح( الحسين بن ي
 )ط( الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن زياد الكوفي، وعنو أبو عبد اهلل البرقي.

 )ط( الحسين بن يوسف بن عبد الحميد، عن الترمذي، وعنو بن عدي.
)قب( الحسين بن األخفش أبو عبد اهلل الحجبي، عن ساد بن فياض، وعنو النجاد سكت عليو 

طيب وأنكر عليو الناصبي الذىبي حديث يا معشر الخبلئق طأطؤا رؤوسكم حتى تجوز الخ
 فاطمة، وقد توبع على ذلك.

 )ش( الحسين التستري، عن حسين بن خالد، وعنو الطبراني.
 )ط( الحسين الجبلؿ، عن جده، وعنو محمد بن عمر.

 الحسين الوراؽ، عن أحمد بن داود، وعنو أبو عمر البزار.
 سين النهدي، عن حسن بن حسين، وعنو المرادي لعلو الحسين بن الحكم.)مح( الح

 )ش( الحسين، عن أبي ىريرة، وعنو أبو طارؽ السعدي.
 )مح( الحسين عن عثماف بن أبي العاص، وعنو األشعث لعلو الرحبي.

( الحسين عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة، وعنو سفياف والصواب الحسين بن قيس بن 2)
ي الواسطي لقبو حنش، تكلم عليو النواصب، راوي حديث مساررة النبي لعلي عليو علي الرحب

السبلـ وفيو لعن الحكم، وقاؿ فيو: >سيخرج من صلبو فتن تبلغ دخانها السماء<، إلى أف 
قاؿ: >وبعضكم يومئذ يكوف شيعتو< قلت: الحسين من الشيعة، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد 

 بن ماجة.باهلل، واحتج بو الترمذي وا
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 من اسمو الحصين
)ط( الحصين بن الحارث، عن الشعبي، ىو الحصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، عن 

الشعبي، وعنو إسماعيل بن أبي خالد، وحجاج بن أرطأة، قاؿ الذىبي: صدوؽ إنشاء اهلل، وقاؿ 
 ن ومائة.في حاشية الميزاف: ذكره ابن حياف في الثقات، توفي سنة تسع وثبلثي

)مح( الحصين بن عامر مولى عثماف بن عفاف، عن أبي ذر وأبي رافع وجابر، وعنو أبو داود 
 والقاسم بن مسلم، احتج بو ابن ماجة.

 )ط( الحصين بن أبي عبد اهلل، عن الصادؽ، وعنو حسين بن خالد.



ومعاذ )ـ ش قب( الحصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيلي الكوفي، عن جابر بن سمرة 
بن جبل وغيرىم، وعنو الثوري وشعبة، وحجاج بن أرطأة وغيرىم، وثقو أحمد والعجلي، وقاؿ 

 في الكاشف: ثقة حجة، توفي سنة ست وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.
علوي قب( الحصين بن المخارؽ بن ورقا أبو جنادة، عن زيد بن علي والباقر والصادؽ  4)

زيد ومحمد بن زيد وعبيد اهلل بن حسين واإلماـ يحيى بن عبد اهلل والنفس الزكية، والحسين بن 
والحسن بن زيد بن الحسين وغيرىم من الشيعة، وعنو الحسن بن سعيد بن عثماف الجزار 
وأحمد بن صبيح وخالد بن عيسى وحجاج وعده، قاؿ موالنا، فمن روى عن ىوالء األئمة 

التفات إلى ما ذكره الذىبي وغيره، قاؿ وأخرج لو الثقات ال يكوف إالَّ من الشيعة الثقات وال 
 الطبراني ووثقو والمؤيد باهلل ووثقو، ولعل وفاتو رأس المأتين.

 )س(. الحصين عن أبي قتادة ومعاوية، وعنو ىشيم ىو ابن عبد الرحمن السلمي.
)مح في الذكر( حصين بن عاصم األسدي، عن عبد اهلل بن أبي حسين المكي وعنو المحاربي 

الصواب حصين بن منصور، قاؿ في الميزاف حصين بن منصور األسدي شيخ للمحاربي، وقاؿ و 
في الخبلصة الحصين بن منصور بن حياف الكوفي، عن عبد اهلل بن عبد الرحمن، وعنو 
المحاربي زاد في التهذيب، ذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو النسائي في عمل اليـو 

 والليلة.
 ىو ابن المخارؽ. ( حصين عن جفر،3)
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)مح ط( حصين عن الشعبي، ىو ابن الحارث. حصين عن رجل، ثم عن معروؼ بن سعيد، 
 وعنو يزيد بن بكير.

 )ش( حصين عن أبي األحوص، وعنو حماد بن واقد.
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 من اسمو حضين بضم أولو ُثمَّ معجمة مصغراً 
فين، عن علي وعثماف، وعنو الحسن وداود حضين بن المنذر الرقاشي حامل راية الوصي يـو ص

بن ىند، وثقو العجلي، وقاؿ في الكاشف: ثقة شريف من أمراء علي عليو السبلـ يـو صفين، 
 توفي سنة سبع وستين وفي الخبلصة سنة تسع وتسعين، احتج بو مسلم واألربعة إال الترمذي.
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 من اسمو حطاف
صري، عن علي وعبادة وأبي الدرداء، وعنو يونس بن جبير )مح( حطاف بن عبد اهلل الرقاشي الب

والضحاؾ، قاؿ ابن المديني: ثبت، وقاؿ في الكاشف: ثقة، توفي بعد السبعين، احتج بو مسلم 
 واألربعة.
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 من اسمو حفص
)نص مح( حفص بن نشواف بن بشير األسدي، عن حكيم بن نافع، وعنو أبو كريب لعلو 

 بن نفيل.األسدي اآلتي أو ا
 )مح( حفص بن حجاج، عن أبي إسحاؽ، وعنو ابن أبي شيبة والصواب حفص بن غياث.

)ـ( حفص بن حسين، عن سفياف، وعنو أسد بن عاصم والصواب الحسين بن حفص 
 األصبهاني، وقد مر، قالو موالنا.

 )ط( حفص بن حمزة عن سيف بن محمد، وعنو ابن أبي أسامة.
 عن أبيو، وعنو سكين بن عبد العزيز ذكره في اإلكماؿ.)قب( حفص بن خالد بن جابر، 

( حفص بن أبي داود المقري األسدي موالىم الغاضري، وفي الخبلصة حفيص، عن ابن أبي 2)
ليلى وعاصم وغيرىما، وعنو محمد بن بكار وأدـ بن أبي إياس، قاؿ البخاري: تركوه، وقاؿ 

فيها ثبت بإجماع، توفي سنة ثمانين ومائة،  وكيع: ثقة، وفي الميزاف والكاشف أما القراءة فهو
 احتج بو الترمذي وابن ماجة.

)ط(. حفص بن راشد، عن جعفر بن سليماف، وعنو حسين بن حسن األنصاي، لعلو حفص بن 
 عبد اهلل بن راشد.

 )ط جا(. حفص بن سليماف، ىو ابن أبي داود المتقدـ.
 ن عبد الحميد الشيباني.)مح ط( حفص بن صبيح، عن حسين بن خوات، وعنو علي ب

)ش ؼ( حفص بن عبد اهلل بن راشد السلمي أبو عمرو أو أبو سهل قاضي نيسابور، عن مسعر 
والثوري وابن طهماف، وعنو ولده أحمد وأحمد بن عقيل ومحمد بن عمر، قاؿ النسائي: ليس 

بو  بو بأس، وقاؿ في الكاشف صدوؽ وابن حباف في الثقات، توفي سنة تسع ومأتين، احتج
 البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.



)ش( حفص بن عبيد اهلل بن أنس األنصاري، عن جده أنس وجابر، وعنو محمد بن أبي حميد 
 وأبو إسحاؽ وأسامة بن زيد، احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.

)ـ ط( حفص بن عمر بن الحارث بن سخيرة األزدي أبو عمر الحوضي البصري النمري، عن 
ره، وعنو أبو داود وغيره، قاؿ أحمد: ثقة ثبت متقن ال يؤخذ عليو حرؼ ، توفي سنة شعبة وغي

 خمس وعشرين ومأتين، احتج بو البخاري وأبو داود والنسائي.
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)ش( حفص بن عمر بن الصباح الرقي، عن أبي غساف وقبيصة وغيرىما، وعنو الطبراني في 
 معاجمو الثبلثة وثقو ابن حباف.

مر بن عبد الرحمن بن عوؼ الزىري، عن أبيو وجدتو سهلة بنت عاصم، وعنو حفص بن ع
 سعيد بن زياد ويوسف بن أبي الحكم، وثقو ابن حياف، واحتج بو أبو داود.

)ش( حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهباف األزدي أبو عمر الدوري، عن إسماعيل بن 
وفي سنة ست وأربعين ومأتين، ذكره جعفر وخلق، وعنو ابن ماجة وأبو حاتم، وقاؿ صدوؽ، ت

 الجلبي.
 )ش( حفص بن عمر بن أبي الوتير أبو الزبير، عن أنس، وعنو ابن أبي عنبة.

)ط ش( حفص بن عمر البصري أبو عمر الضرير، عن جرير بن حاـز وشعبة وبشر بن معاذ 
، قاؿ أبو وحماد بن سلمة، وعنو أبو بكرة بكار وأحمد بن محمد األسفاطي وأبو داود وآخروف

 حاتم: صدوؽ، توفي سنة عشرين ومأتين.
)ش(. حفص بن عمر العدني الصنعاني يلقب بالفرخ، عن الحكم بن أباف وشعبة ومالك، وعنو 

 نصر بن علي وعقيل بن يحيى وآخروف، روى عن الظهراني أنَّو وثقو، احتج بو ابن ماجة.
 ين بن محمد.)محيط(. حفص بن عمر القرشي، عن حسين بن مهراف، وعنو حس

 )ش(. حفص بن عمر عن الشيباني، وعنو محمد بن بكار.
)قب( حفص بن عمر األيلي، عن جعفر بن محمد وغيره، وعنو إبراىيم بن مرزوؽ وغيره. روى 

 حديث المنزلة فتكلموا عليو.
 )كم( حفص بن عمرو، عن أبي الجبر يحيى بن محمد بن قيس، وعنو محمد بن مخلد.

طلق بن معاوية أبو عمر النخعي الكوفي، عن الصادؽ وسفياف وابن  ( حفص بن غياث بن5)
أبي ليلى وخلق، وعنو مصبح وإسماعيل بن أباف ومحمد بن جميل وخلق، قاؿ يعقوب بن أبي 

شيبة: ثقة ثبت إذا حدث من كتابو والنسائي وابن خراش وغيرىما، توفي سنة أربع وتسعين 



 ومائة، احتج بو الجماعة.
 الد، روى عنو أبو موسى إسحاؽ بن إبراىيم الهروي، ذكره الجلبي.)ط( حفص بن مج

)ط( حفص بن محمد بن عبيد الكندي أبو عبد اهلل، عن حسن بن محمد األسدي، وعنو عمر 
 بن حسن الشيباني.
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 )علوي( حفص بن محمد أبو القاسم، عن زيد بن محمد، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.
خو الحصين السلولي، عن عمر بن قيس، وعنو محمد بن مرواف )ش(. حفص بن مخارؽ أ

 القطاف.
ش( حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني العسقبلني، عن زيد بن أسلم وموسى بن عقبة  2)

وىشاـ بن عروة، وعنو الثوري وابن وىب وآدـ بن أبي إياس وخلق، وثقو أحمد وابن معين، قاؿ 
و، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، احتج بو الشيخاف الذىبي: وال يلتفت إلى قوؿ األزدي في

 والنسائي وابن ماجة.
)مح علوي( حفص الهبللي، عن يونس بن أرقم وحاتم بن إسماعيل، وعنو ولده محمد ومحمد 

 بن نوار.
)ط( حفص عن أنس، وعنو خلق ىو حفص بن أنس، وفي الخبلصة بن عبد اهلل بن أبي طلحة 

 أنس وثقو الدار قطني، احتج بو أبو داود والنسائي.األنصاري أبو عمر، عن عمو 
 )مح( حفص، عن األعمش وغيره، ىو ابن غياث.

 )مح(. حفص عن غياث والصواب، حفص بن غياث.
 )ـ( حفص، عن أبي غالب، وعنو عمر وكذا في أمالية والصواب عمر بن حفص.

 )مح( حفص عن عمر والحسن، وعنو أبو كريب.
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 من اسمو حكاـ
)مح ش( حكاـ بن سلم الكناني أبو عبد الرحمن الرازي، عن أبي جعفر وعبد الملك بن أبي 

سليماف، وعنو يوسف بن موسى وعثماف بن أبي شيبة وابن حميد وخلق، وثقو في الكاشف وابن 
 معين وأبو حاتم، توفي سنة تسعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
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 من اسمو الحكم
بن أباف العدني أبوعيسى العابد عن طاوس وعكرمة، وعنو ابنو إبراىيم وابن عيينة )ش( الحكم 

وحفص بن عمر وخلق، وثقو العجلي، توفي سنة أربع أو خمس وخمسين ومائة، احتج بو 
 الجماعة.

)ش(. الحكم بن بشير النهدي أبو محمد الكوفي، عن أبيو وعمرو بن قيس المبلئي، وعنو 
 بن مهراف، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، احتج بو الترمذي وابن ماجة.محمد بن حميد، ومحمد 

 )محيط( الحكم بن جامع الثمالي، عن الحسن بن زيد، وعنو حسن بن حسين.
 )مح( الحكم بن خبلد، عن السدي، وعنو حسن بن محمد بن فرقد.

 نص( الحكم بن سليماف، عن نصر بن مزاحم وجماعة، وعنو المرادي. 4)
 صادؽ، عن ربيعة بن ماخر، وعنو زيد بن أبي أنيسة. )س( الحكم بن أبي

)مح ـ ش مع قب( الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي أبو محمد بن أبي ليلى أوابن أبي خالد، 
عن عمر بن أبي ليلى وليث بن أبي سليم وعلقمة وابن مالك وعن السدي رسالة زيد بن علي 

ن عبيد والثوري، وابن المبارؾ، قاؿ في وغيرىم، وعنو نصر بن مزاحم وولده إبراىيم ومحمد ب
التقريب: رمي بالرفض، قاؿ موالنا لروايتو كتاب الصفوة والرسالة ففيهما ما يدؿ على تشيعو، 

وقاؿ ابن حباف، ىو في الثقات، قلت: ال يلتفت إلى ما قاؿ فيو الحشوية، احتج بو الترمذي، 
 توفي بعد الثمانين والمائة.
بن سعد األيلي أبو عبد اهلل، عن القاسم والزىري، وعنو عيسى بن )ش( الحكم بن عبد اهلل 

 إبراىيم الهاشمي، ويحيى بن حمزة، تكلموا فيو ببل حجة، احتج بو البزار.
)نص ش( الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيو، وعنو سعيد بن أبي نصر وابن أبي 

 ليلى، لم يذكره موالنا.
 واب ابن ظهير.)ط( الحكم بن عبد اهلل والص

)ط( الحكم بن عبيدة الشيباني أو الرعني أبو عبدة، عن أبي ىاروف العبدي وغيره، وعنو ابن 
وىب وغيره، سكت عنو في الخبلصة والكاشف، توفي في عشر الثمانين بعد المائة، احتج بو 

 ابن ماجة.
 )ش( الحكم بن عبيد، عن عائشة خرج لو الطبراني في األوسط.
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ؿ قب كم( الحكم بن عتيبة بن المنهاؿ الكوفي مولى كندة، عن علي وابن مسعود ومعاذ  4)
وغيرىم من التابعين، وعنو منصور واألعمش والسبيعي وشعبة وخلق، وثقو في الكاشف 

والعجلي، عداده في ثقات الشيعة، وكاف يقوؿ عليٌّ خير منهما ػ يعني أبا بكر وعمر ػ قاؿ أبو 
س عشرة ومائة، قلت: إف صح ىذا التاريخ فروايتو عن علي ومن بعده نعيم، توفي سنة خم

 مرسلة والظاىر من نقل موالنا الجـز بالسماع، فينظر. احتج بو الجماعة.
)ش( الحكم بن فروخ البصري أبو بكر الغزاؿ، عن عكرمة، وعنو يحيى بن سعيد القطاف، وثقو 

 في التقريب والنسائي.
مدائن أبو محمد العبدي العوفي، عن عطية وخالد الحذاء وسيار ( الحكم بن فضيل نزيل ال2)

بن الحكم، وعنو سويد وعاصم ومحمد بن أباف الواسطي، وثقو أبو داود وغيره، ووىاه آخروف، 
 وقاؿ الخطيب: كاف من العباد، توفي سنة خمس وسبعين ومائة.

 )مح( الحكم عن أبي جعفر، وعنو حمزة الزيات.
لعرني ابن عم حبة بن موسى العرني، عن أبيو، وعنو حسن بن معاوية )ف( الحكم بن كثير ا

 البجلي.
 )ط( الحكم بن القاسم، عن علي وعنو يحيى بن حفص.

 )محيط( الحكم بن محمد عن خلف بن خليفة، وعنو أبو جابر المكي.
 )قب( الحكم بن مسكين، عن أبي الجارود، وعنو نصر بن مزاحم.

يل بن الحكم المخزومي أبو القاسم الكوفي، عن الحسين بن )ش( الحكم بن محمد بن إسماع
 محمد التميلي، وعنو المرشد.

)ش( الحكم بن معبد الخزاعي ذكره اإلماـ الهادي في رجاؿ المرشد باهلل، قاؿ ىو من الحنفية 
 وترجم لو القاضي أحمد في الجامع وقاؿ توفي سنة خمس وتسعين ومأتين.

عن محمد بن علي والد السفاح، وعنو الوليد بن مسلم،  )ط( الحكم بن مصعب المخزومي،
 قاؿ ابن حباف في الثقات: يخطيء، احتج بو أبو داود وابن ماجة.
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)ـ ش ؽ المرتضاه( الحكم بن موسى بن أبي زىير أبو صالح البغدادي، عن إسماعيل بن عياش 
بغوي وأبو يعلى وأحمد وأبو زرعة وابن المبارؾ ويحيى بن حمزة وآخرين وعنو ولده عبد اهلل وال

وثقو ابن معين وجماعة، وقاؿ الذىبي وأبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة اثنين وثبلثين ومأتين، 



 احتج بو مسلم والنسائي وابن ماجة والبخاري تعليقاً.
 )ـ ش( الحكم بن موسى بن رشيد، عن سعيد بن موسى وىشيم، وعنو الطحاوي وأبو يعلى.

افع القضاعي البهراني الحمصي أبو اليماف، عن حريز بن عثماف )مح ش( الحكم بن ن
وإسماعيل بن عياش وجماعة، وعنو البخاري والدارمي والحوطي، وثقو الذىبي وأبو حاتم الرازي 
ومحمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلي، قاؿ الذىبي: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين، احتج 

 بو الجماعة.
عن يحيى بن سعيد، وعنو ىشاـ بن عمار، ىو الثقفي، نزيل دمشق،  )ش جا( الحكم بن ىشاـ،

 وثقو ابن معين وأبو داود والعجلي، واحتج بو النسائي والترمذي.
 )قب( الحكم، عن سعيد بن جبير، وعنو إسرائيل وابن عيينة.

 )ـ( الحكم بن شهر بن حوشب، والصواب: عن شهر.
 ورد في كتب أئمتنا غير مضاؼ فهو ابن عتيبة.( الحكم عن أبي عبد الّلو الجدلي أينما 3)
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 من اسمو حكيم
)ش( حكيم بن أفلح الحجازي المدني، عن ابن مسعود وعائشة، وعنو جعفر والد عبدالحكيم، 

 احتج بو ابن ماجو والبخاري في األدب.
ي: ( حكيم األثـر البصري، عن الحسن، وابن تميمة، وعنو حماد بن سلمة. قاؿ النسائ2)

 البأس بو، وذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو األربعة.
)مح ش قب( حكيم بن جبير األسدي أو الثقفي موالىم عن أبي جحيفة وعلقمة وجميع وأبي 
الطفيل ومحمد بن عبد الرحمن وجماعة، وعنو السفياناف وزائدة وشعبة، قاؿ الذىبي: شيعي، 

لم لعلي بقتاؿ الناكثين الخ ونحوه ضعفو أحمد مقل: روى حديث أمره صلى اهلل عليو وآلو وس
 وغيره ولم يأتوا بحجة.

)ش( حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف األوسي، عن نافع بن جبير، وعنو عبد الرحمن بن 
 الحارث، قاؿ موالنا: صدوؽ، وعده ابن حباف في الثقات، احتج بو األربعة.

األعمش وغيرىما، وعنو أبو األشعث )ش( حكيم بن حذاـ أبو سمير مصري، عن ابن جدعاف و 
العجلي وشيباف بن فروخ، قاؿ البخاري منكر الحديث يرى القدر، قلت: روى حديث الحسن 

 والحسين سيدا شباب أىل الجنة وقاؿ القوابر: يري لقيتو، وكاف من عباد اهلل الصالحين.
فياف وغيره وثقو ابن )ط( حكيم بن سيف الرقي أبو عمرو، عن عبيد اهلل بن عمر وغيره، وعنو س



 حباف، توفي سنة ثماف وثبلثين ومأتين.
)مح( حكيم بن نافع الرقي، عن ىشاـ بن عروة، وعنو حفص بن بشير، قاؿ ابن معين: مرة 

 ليس بو بأس ومرة ثقة.
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 من اسمو حكيم بضم اولو
سحاؽ واألعمش )ـ( ُحكيم بن سعد أبو يحيى الحنفي، عن علي وأبي ىريرة وعمار، وعنو أبو إ

 وابن ظبياف، وثقو العجلي، واحتج بو النسائي.
)ش( َحكيم بفتح أولو بن معاوية بن حميدة،عن أبيو، وعنو بنوه بهز وسعيد وبهراف، قاؿ 

 النسائي: ليس بو بأس، ووثقو ابن حباف، احتج بو األربعة.
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 من اسمو حماد
أسامة الكوفي الحافظ، عن األعمش وشعبة كم( حماد بن أسامة الهاشمي موالىم أبو   5)مع 

وعبيد اهلل وخلق، وعنو محمد بن شجاع ووكيع وعمر بن حفص وابن أبي شيبة، قاؿ أحمد: ثقة 
وقاؿ في التذكرة: تلقت األمة حديثو بالقبوؿ لحفظو ودينو، توفي في ذي القعدة سنة إحدى 

 ومأتين، احتج بو البخاري.
نو عبد اهلل بن بكير، قاؿ موالنا: لعلو الربعي البصري، )ط( حماد بن بشير عن الصادؽ، وع

 ذكره ابن حباف في ثقاتو.
)ش( حماد بن جعفر بن زيد العبدي المصري، عن أبيو وشهر بن حوشب، وعنو مسلم بن 

 سعيد، وأبو عاصم النبيل، وثقو ابن معين وابن حباف، احتج بو ابن ماجو.
لي أبو عبد الّلو البصري، عن حجاج بن نصير، )ش( حماد بن الحسن بن عنبة الوراؽ النهش

وعنو أحمد بن محمد بن صدقة. قاؿ أبو حاتم وخراسة: صدوؽ، وقاؿ الدار قطني وعبد 
 الرحمن بن أبي حاتم: ثقة.

)ط( حماد بن خالد القرشي أبو عبد اهلل الخياط، عن مالك وابن حميد وغيرىما، وعنو أحمد 
معين، وأبو زرعة والنسائي وابن المديني، احتج بو مسلم وابن معين وعمر الناقد، وثقو ابن 

 واألربعة.



نص ؽ ؿ( حماد بن زيد بن درىم األزدي اإلماـ الحافظ شيخ العراؽ أبو إسماعيل األزرؽ،  5)
عن ثابت البناني وأيوب وابن جدعاف ويزيد بن عبد اهلل وخلق كثير، وعنو أبو كريب ووكيع وأبو  

بن خالد وخلق، أثنى عليو أئمة الحديث وعظموا من شأنو، روى كامل وبشر بن معاذ وىدبة 
عن خالد بن خداش، قاؿ: لما قتل أىل فخ لبث حماد نحواً من شهر ال يجلس وكنت أراه 
محزوناً، ُثمَّ جلس بعد ذلك رقيقاً تدمع عينو كثيرًا شهرين أو ثبلثة، وسمعتو يقوؿ نحب ولد 

 رمضاف سنة تسع وسبعين ومائة، احتج بو الجماعة.علي عليو السبلـ حب اإلسبلـ، توفي في 

(1/343) 

 
 

كم ؽ( حماد بن سلمة بن دينار اإلماـ الحافظ شيخ اإلسبلـ أبو سلمة البصري، عن قتادة   5)
ومالك وعبيد اهلل بن كثير وخلق كثير، وعنو بن المبارؾ وروح بن عبادة وموسى بن إسماعيل 

ا رأيت أحداً يقع في حماد فاتهمو على اإلسبلـ، ووثقو وأمم مناقبة يطوؿ شرحها، قاؿ أحمد إذ
 ابن معين، توفي في ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

 )ش( حماد بن سليماف السدوسي، عن أبي الحسن، وعنو ىاشم بن الوليد.
ن جبير )مح ـ ش( حماد بن أبي سليماف مسلم األشعري أبو إسماعيل الفقيو، عن أنس واب

وإبراىيم النخعي، وعنو ابنو إسماعيل وأبو حنيفة وقيس بن الربيع ومعمر وثقو النسائي وفي 
الكاشف: توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة، قلت: وكاف ممن أرسلو معاوية إلى 

 دومة الجندؿ للقيا األشعري.
الزبير وحبيب بن أبي ثابت، )ش( حماد بن شعيب الحماني الكوفي، عن سلمة بن كهيل وأبي 

وعنو عبد األعلى بن حماد وإسماعيل بن عمر وعمر بن حفص بقي إلى حدود السبعين، قاؿ 
 البخاري: فيو نظر وخرج لو البزار.

)ش( حماد بن عبد الرحمن الكلبي، عن أدريس األودي، وعنو ىشاـ بن عمار ضعفو أبو حاتم 
 بغير حجة، احتج بو ابن ماجة.

 أبو محمد الواسطي، عن زيد بن علي، وعنو أحمد بن أبي نصر. )محيط( حماد
 )ط( حماد بن عثماف، عن الصادؽ، وعنو أحمد بن أبي نصر.

)ش( حماد بن عمرو النصيبي، عن السري بن خالد، وعنو عبد الملك بن يزيد تكلم عليو في 
ر وعلي بن حرب الميزاف، وقاؿ: روى عنو إبراىيم بن موسى الفراء وإسماعيل بن عيسى العطا

وسعداف بن نصر وإبراىيم بن الهيثم، قلت: فمن روى عنو الشيخاف الحافظاف إبراىيم بن 
 موسى وعلي بن حرب، فكفاه بذلك رتبة ووجاىة أىملو موالنا.



)مح ط( حماد بن عيسى بن عبيدة الجهني غريق الجحفة، عن الصادؽ وابن جريج، وعنو عبد 
: شيخ صالح غرؽ ثماف ومأتين، احتج بو الترمذي وابن بن حميد والدوري، قاؿ ابن معين

 ماجة.
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)مح( حماد بن مسعدة، عن بن عجبلف، وعنو سفياف لعلو البصري الراوي، عن أحمد وثقو أبو 
 حاتم، توفي سنة اثنتين ومأتين، احتج بو الجماعة.

بحديث الطير، وعنو )ش( حماد بن يحيى بن المختار، عن عطية العوفي وعبد الملك بن عمير 
 يوسف بن عدي، روى في فضل العترة فأنكروه.

)س( حماد بن نجيح السدوسي، عن بن عمراف الجويني وغيره، وعنو وكيع وغيره وثقو أحمد 
 وابن معين وأبو حاتم، واحتج بو النسائي وابن ماجة.

البصري،  )ش( حماد بن واقد، عن حصين، وعنو بشر بن معاذ العقدي لعلو العيشي أبو عمر
 احتج بو الترمذي.

 )ط( حماد بن الوليد األزدي الكوفي، عن الثوري، وعنو الحسن بن عرفة وعده.
)س( حماد بن يحيى أبو بكر السلمي األبح، عن معاوية بن قرة وجماعة، وعنو قتيبة وطالوت، 

 وثقو ابن معين، واحتج بو الترمذي.
 ب حامد بن يحيى، وقد مر.)ـ( حماد بن يحيى، عن عبد اهلل بن يحيى والصوا

)مح( حماد بن يعلى الثمالي، عن الصادؽ وعلي بن عمر بن علي، وعن أبي الزناد وجماعة من 
أصحاب زيد كتاب الصبلة لزيد المشهور، وعنو الحكم بن ظهير وإبراىيم بن محمد بن ميموف 

 ومحمد بن جميل.
 ( حماد بن ثابت، ىو بن سلمة.2)

 قسم.)مح( حماد عنو مغيرة بن م
 )ش( حماد عن عمار بن أبي عمارة، وعنو سهل بن بكار.

 )محيط( حماد عن محمد بن سالم الخياط، وعنو يحيى بن الحسن بن الفرات.
حماد بن ُتَحيَّا الكوفي، عن أبي جحيفة ومحمد بن كعب القرضي، وعنو محمد بن إبراىيم بن 

 أبي العنبس.
 حماد عن حنظلة السدوسي، وعنو أبو سلمة.
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 من اسمو حمد بفتح الحاء ُثمَّ سكوف الميم
)ط( َحْمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبدالرحمن أبو علي األصبهاني، عن محمد بن قارف وعمر 

بن محمد وغيرىما، وعنو )ط ف( وغيرىما عدلو الدار قطني ووثقو الذىبي، توفي سنة تسع 
 وتسعين وثبلثمائة، أو أوؿ سنة أربعمائة.
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 من اسمو حمداف
)محيط( حمداف بن إبراىيم البزار، عن أحمد بن يحيى بن الحسن بن الفرات، وعنو علي بن 

 إبراىيم العلوي.
 )جا( حمداف بن ذا النوف، عن مكي بن إبراىيم، وعنو مكحوؿ بن الفضل.

 )قب( حمداف بن المعافا، عن وكيع، وعنو محمد بن علي بن معمر الكوفي.
 ، عن الهيثم بن خالد، وعنو أبو الشيخ ووثقو.حمداف بن الهيثم
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 من اسمو حمدويو
 )ط( حمدويو بن أبي ليلى، عن بشر بن حمزة، وعنو حسن بن عبد اهلل بن عبد الواحد.
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 من اسمو حمراف
)ش( حمراف بن أباف، عن مواله عثماف، وعنو الوليد بن مسلم وعده ولي نيسابور زمن الحجاج 

 البخاري، ووثقو الذىبي، توفي سنة خمس وسبعين، احتج بو الجماعة. وضعفو
حمراف بن أعين الشيباني موالىم الكوفي، عن عبيد بن حنظلة وأبي الطفيل، وعنو حمزة 

 والثوري، عداده في ثقات محدثي الشيعة، شيخ حمزة في القرآف، احتج بو ابن ماجة.
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 من اسمو حمر
بي حمرة الجعفي، عن زيد بن علي عليو السبلـ، وعنو أبو عمارة )ش( حمر بن أبي بن أ

 األنصاري، لعلو حمزة بن أبي حمزة ميموف الجعفي الجزري النصيبي، احتج بو الترمذي.
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 من اسمو حمزة
)مح( حمزة بن أحمد، عن أبيو، عن جده، وعنو عبد العظيم، ىو حمزة بن أحمد بن عبد اهلل 

 بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليو السبلـ.بن علي بن الحسن 
 )قب( حمزة بن ربيعة القرشي، عن بن أبي شؤذب والصواب ضمرة بن ربيعة.

)ط( حمزة بن زياد الطوسي، عن شعبة وغيره، وعنو موسى بن ىاروف وولده محمد، قاؿ ابن 
 معين: ليس بو بأس.

العزيز البقاؿ، وحسن بن محمد )مح ش محيط( حمزة بن أبي سليماف العلوي، عن عبد 
العقيقي، وعنو المرادي ومحمد بن محمد المقرئ ووالد صاحب المحيط محمد بن الحسين 
الزيدي، ىو أبو يعلى حمزة بن أبي سليماف بن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد 

 بن اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ.
 )مح( حمزة بن سناف، عنو زكريا بن سبلـ.

ط( حمزة بن العباس بن الربيع الجوىري، عن إسحاؽ بن وىب الطهرسي، وعنو ابن عدي )
 الحافظ.

 )ط( حمزة بن عبد الواحد، عن عباد بن كثير، وعنو أنس بن عياض.
( حمزة بن القاسم العلوي، عن محمد بن سلمة ومحمد بن أبي القاسم وأحمد بن إدريس 2)

ي وإبراىيم بن الحسن والد أبي العباس الحسني، قاؿ وغيرىم، وعنو الحسين بن ىاروف الهارون
في التذكرة: توفي سنة خمس وثبلثين وثبلث مائة، الظاىر أنَّو حمزة بن القاسم بن عبيد اهلل بن 
محمد بن عبد اهلل بن الحسن بن عبد اهلل بن الحسن بن عبيد اهلل بن العباس بن علي بن أبي 

 طالب.
صالح، عن عمو شعيب بن حمزة، وعنو محمد بن صالح )ش( حمزة بن مالك بن حمزة أبو 

 الكلبي، ىو شيخ البزار.
 )ش( حمزة بن محمد البغدادي الكاتب، عن نعيم بن حماد، وعنو أبو الشيخ.



)مح ـ( حمزة الزيات، ىو ابن حبيب بن عمارة مولى تيم اهلل أبو عمارة الزيات الكوفي، أحد 
وأبو قطر وأبو إسحاؽ وغيرىم، وثقو ابن معين  القراء عن الحكم وأبي سفياف، وعنو وكيع

والنسائي، وقاؿ الذىبي إليو المنتهى في الصدؽ والورع، توفي سنة ثماف وخمسين ومائة، احتج 
 بو مسلم واألربعة.
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)شا في( حمزة بن أبي ىاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد اهلل بن الحسين بن 
يبلغ بو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم علم العدؿ والتوحيد، وعنو  القاسم الرسي، عن آبائو

ولده حمزة، يقاؿ لو: النفس الزكية فقيو آؿ الرسوؿ في عصره، وتشهد لو مؤلفاتو، استشهد 
 مجاىداً سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

 )ش( حمزة بن محمد الكاتب، عن ابن المبارؾ، وعنو أبو الشيخ.
 كريمة الصداوي، وعنو أبو نعيم.  )ش( حمزة عن ابن أبي
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 من اسمو َحمَّ 
 )ش( َحّم بن نوح البلخي، عن أبي يحيى الحماني، وعنو إسحاؽ بن حمداف.
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 من اسمو حميد
)ش( حميد بن أبي حميد الكندي، عن سعيد بن أوس، وعنو أبو عبيدة الحداد، ىو حميد بن 

 ابن معين، واحتج بو الترمذي والنسائي.مهراف الكندي البصري الخياط، وثقو 
)ط ش( حميد بن زنجويو،، عن عبد اهلل بن صالح وغيره، وعنو عمراف الغارباني، ىو حميد بن 

مخلد بن قتيبة األزدي بن زنجويو النسائي، قاؿ الخطيب: كاف ثبتاً حجة مأموناً، توفي سنة سبع 
 بو داود.وأربعين أو إحدى وخمسين ومائة، احتج بو النسائي وأ

 )س( حميد بن أبي زينب، عن الحسن المثنى، وعنو محمد بن جعفر بن أبي كثير.
 )ش( حميد بن عبد اهلل األصم، عن أبيو، وعنو عقبة بن عبد اهلل األصم.



 )ـ( حميد بن عبد الرحمن الحميري، عنو داود بن عبد اهلل، احتج بو أبو داود والنسائي.
أبو علي الكوفي، عن األعمش وحماد بن زيد وزىير  ( حميد بن عبد الرحمن الرؤسي،2)

وغيرىم، وعنو علي بن حكيم وسفياف بن وكيع وأحمد وابنا أبي شيبة، وثقو ابن معين وابن 
 حباف، توفي سنة سبعين ومائة، احتج بو الجماعة.

ش( حميد بن عبد الرحمن بن عوؼ الزىري، عن أبويو وخالو عثماف وَعْمرو الخدري  2)
وعنو محمد بن حميد والزىري وأبو بشر وقتادة، وثقو أبو زرعة، وقاؿ: توفي سنة وغيرىم، 

 خمس وتسعين، احتج بو الجماعة.
 )مح( حميد بن عبد الرحمن بن أبي أسامة، ىو الرواسبي والصواب أبو أسامة.

 )جا( حميد بن عبيد، عن ثابت، وعنو عمارة، وثقو الجرجاني.
بن الحرث، وعنو عيسى بن يونس، أنكروا عليو حديث )ش( حميد بن عطاء، عن عبد اهلل 

 المتحابين، وقد توبع عليو فبل وجو لذلك.
 )ش مرتضاه( حميد بن العلى، عن أنس، وعنو المتوكل بن يحيى.

 )ط( حميد بن قتيبة، عن أبي أيوب، وعنو الحسن بن سفياف.
 محمد بن لؤلؤ. )ىػ( حميد بن محمد بن عيسى الكاتب، عن نعيم بن حماد، وعنو علي بن

)ش( حميد بن المأموف بن حميد المؤذف أبو غانم الهمداني، عن أحمد بن الحسين البصير، 
 وعنو المرشد.
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)ط ش( حميد بن مسلم بن واثلة بن األسقع، عن أبي الهيثم بن التيهاف، قاؿ موالنا: 
وعنو سعيد بن أبي والصواب: حميد بن مسلم، عن واثلة بن األسقع، وعن الحسين السبط، 

 أيوب وسليماف بن راشد.
 )ط( حميد بن منهب، عن جده خزيمة، وعنو عمر بن أبي زجر من رجاؿ األكماؿ.

 )ش( حميد بن موسى الرازي، عن عاصم بن عبد اهلل، وعنو إسماعيل بن عباد.
)ش( حميد بن ىاني الخوالني أبو ىاني المصري، عن مسلم بن يسار وغيره، وعنو حيوية 

اج وآخروف، قاؿ النسائي: ال بأس بو، وقاؿ أبو حاتم: صالح ووثقو في الكاشف وابن وحج
 حباف، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)مح نص ط( حميد بن ىبلؿ العدوي أبو نصر البصري، عن أنس وابن المغفل ومسروؽ 
وثقو ابن معين، وقاؿ الذىبي: حجة، وسعيد، وعدة، وعنو شعبة وابن جدعاف وايوب وآخروف، 



 توفي في والية خالد بن عبد اهلل على العراؽ، احتج بو الجماعة.
)ش( حميد الشامي، عن سليماف المنبهي وغيره، وعنو محمد بن جحادة وغيره، احتج بو أبو 

 داود.
الك ؿ( حميد الطويل الحافظ، قاؿ موالنا الثقة أبو عبيدة بن أبي حميد، عن أنس بن م 4)

والحسن وابن أبي مليكة، وعنو ابن المبارؾ والسفياناف والحماداف وخلق، وثقو ابن خراش 
والعجلي وابن معين، توفي وىو قائم يصلي سنة ثبلث أو اثنتين وأربعين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
)مح( حميد عن مكحوؿ، وعنو إسماعيل بن عياش، ىو حميد بن مالك اللخمي، وثقو 

 النسائي.
 ( حميد عن محمد بن معبد األصفهاني، وعنو الطحاوي.)ـ

 )ش( حميد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعنو مسعر.
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 من اسمو حناف
 )مح( حناف بن سدير، عن الصادؽ، ىكذا في رواية القاضي جعفر وىو الصواب.
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 من اسمو حنش
 ن عياش ومعتمر بن سليماف.)ط ش( حنش الرحبي، عن عكرمة وعطاء، وعنو إسماعيل ب

ف( حنش الكناني، ىو ابن المعتمر، ويقاؿ ابن ربيعة بن المعتمر، ويقاؿ ابن ربيعة بن  4)
المعتمر، عن علي وأبي ذر وغيرىما، وعنو أبو إسحاؽ وسماؾ وغيرىما، وثقو الحاكم في 

 المستدرؾ وأبو داود، توفي بعد المائة، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
ف( حنش عن بن عباس ىو ابن عبيد أو ابن علي السَّبائي أبو رشدين الصنعاني، ُثمَّ  )ـ

األفريقي، عن علي، وكاف من أصحابو وابن عباس، وعنو خالد بن معداف والجبلح أبو كثير، 
 قاؿ أبو حاتم صالح، ووثقو العلجلي وأبو زرعة، توفي سنة مائة، احتج بو مسلم واألربعة.
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 مو حنظلةمن اس
)ـ ش( حنظلة الدوسي أبو عبد الرحيم البصري، ىو ابن عبداهلل، أو ابن عبد الرحمن أو ابن 
أبي صفية، عن أنس وغيره، وعنو الحماداف وشعبة وابن المبارؾ، ذكره ابن حباف في الثقات، 

 احتج بو الترمذي وابن ماجة.
موي، عن طاوس والقاسم )مح ش( حنظلة المكي، ىو ابن أبي سفياف بن عبد الرحمن األ

وسالم، وعنو يحيى بن اليماف وسفياف وحصين بن المخارؽ، قاؿ ابن معين، وأحمد وأبو زرعة 
 وأبو داود والنسائي: ثقة توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ش( حنظلة بن علي بن األسقع األسلمي أو السلمي المدني، عن أبي ىريرة وخفاؼ بن أيما، 
 و الزىري وأبو الزناد، وثقو النسائي، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ أبا داود.وعن
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 من اسو حنين
)مح( حنين مولى بن عباس، عن علي وعنو ابنو عبد اهلل، قاؿ في الكاشف: والمحفوظ عبداهلل 

، احتج بن حنين، قاؿ في الخبلصة: كاف لو صحبة، وكاف يخدـ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم
 بو النسائي.
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 من اسمو حوشب
)ش( حوشب بن عقيل العبدي أبو دحية الهجري، عن أبيو والحسن ومهدي المحاربي، وعنو 
نوح بن قيس وابن مهدي وسليماف بن حرب، وثقو أحمد والنسائي وغيرىما، وعده المنصور 

 باهلل في رجاؿ العدلية، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.
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 من اسمو حياف
)مح( حياف بن حصين أبو الهياج األسدي، عن علي وعمر، وعنو ابناه جرير ومنصور والشعبي، 

 وثقو الخزرجي وابن حباف.
 )ـ( حياف بن عبداهلل بن سعيد، عن أبيو، وعنو سهل بن نصر.

 )مح( حياف عن عطاء، وعنو علي بن حكيم.
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 من اسمو حيوية
ح بن صفواف التجيبي أبو زرعة المصري، عن أبي يونس مولى أبي ىريرة ( حيوية بن شري5)

ويزيد بن عبد الرحمن وبكر بن عمرو المعافري وخلق، وعنو الليث وابن وىب وابن المبارؾ 
 وخلق، وثقو أحمد وابن معين والفسوي، توفي سنة ثماف وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.

ن عبد العزيز النمرقي، وعنو سفياف بن وكيع واسمو إسحاؽ )ط( حيوية أبو زيد أو أبو يزيد، ع
 بن إسماعيل الرازي أبو يزيد ويلقب حيوية.
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 من اسمو حبة
 )ش( حبة بن خالد، عن أبي روؽ، وعنو يونس بن أبي يعقوب.
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 حرؼ الخاء المعجمة
 من اسمو خارجة

السبعة، عن أبيو وأسامة بن زيد وغيرىما،  )ـ( خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري، أحد الفقهاء
وعنو ابنو سليماف والزىري وأبو الزناد، وثقو العجلي والخزرجي، توفي سنة مائة، وقيل سنة تسع 

 وتسعين، احتج بو الجماعة.
)مح( خارجة بن مصعب بن خارجة الضبي أبو الحجاج، عن بكير بن األشج وزيد بن أسلم 



مهدي وعبد اهلل بن سعد، قاؿ ابن عدي، ىو ممن يكتب وأيوب وخلق، وعنو وكيع وابن 
 حديثو، توفي سنة ثماف وستين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
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 من اسمو خالد
 )ش( خالد بن إسماعيل، عن عباد بن كثير، وعنو أحمد بن أبي شريح.

الجهم العدوي أبو  )مح( خالد بن أبي إياس، ويقاؿ ابن إياس ويقاؿ ابن اليأس بن صخر بن
الهيثم، عن المهري وغيره، وعنو أحمد بن عثماف بن حكيم وغيره، كاف إماـ مسجد النبي صلى 

 اهلل عليو وآلو وسلم ضعفوه، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 )ط( خالد بن برد، عن أبيو، وعنو عبد السبلـ بن ىاشم، قاؿ في الميزاف بخبر منكر.

يف بن عيسى، وعنو عبد اهلل بن عبد الوىاب لعلو أبو عثماف )ش( خالد بن الحرث، عن طر 
 الهجيمي، وثقو النسائي، واحتج بو الجماعة، توفي سنة ست وثمانين ومائة.

)ط( خالد بن حميد المهري أبو حميد اإلسكندراني، عن أبي ىاني ومحمد بن طلحة، وعنو 
 ة سبع وستين ومائة.بقية وأبو راشد المدني، قاؿ أبو حاتم: ال بأس بو، توفي سن

 )قب( خالد بن جابر، عن جده، وعنو ولده حفص ذكره في اإلكماؿ.
)مح( خالد بن حياف مولى كندة أبو يزيد الرقي الخراز، عن ىاروف بن زياد وغيره، وعنو حفص 
بن عمراف الوراؽ وغيره، وثقو ابن سعد وابن معين، توفي سنة إحدى وتسعين ومائة، احتج بو 

 ابن ماجة.
 ( خالد بن أبي خالد، عن محمد بن أبي ليلى لعلو بن طهماف.)ط

)ش( خالد بن ذكواف المدني، ُثمَّ البصري، عن الربيع بنت معوذ، وعنو حماد بن سلمة، قاؿ 
 أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقو ابن معين، احتج بو الجماعة.

بن حباف: نسخة كبيرة )ط( خالد بن زياد األزدي أبو عبد الرحمن الترمذي، عن نافع، قاؿ ا
مستقيمة وعنو ولده عبد العزيز ومحمد بن يوسف وآخروف، وثقو سعيد بن سويد وابن حباف، 

 وفي الكاشف، احتج بو الترمذي والنسائي.
)ط( خالد بن سارة المكي، عن ابن عمر وعبد اهلل بن جعفر، وعنو ولده جعفر وعطاء، وثقو 

 ابن حباف، وكذا في الكاشف.
سلمة بن العاص المخزومي الكوفي، عن الشعبي، وعنو شعبة والسفياناف، رمى  )ش( خالد بن

 باألرجاء والنصب، قتل سنة اثنين وثبلثين مائة، احتج بو مسلم واألربعة.
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)ط( خالد بن صفواف بن عبد اهلل األىشم واسمو سفياف بن خالد بن صقر بن عبيد بن تميم، 
اب مدح القلة وذـ الكثرة، وعنو عطاء بن أبي مسلم ومساور عن زيد بن علي عليو السبلـ كت

أبي الحق، ىو من رجاؿ العدلية، وقاؿ بن قتيبة: كاف لسنا ثبتاً خطيباً. قلت: كاف خطيباً 
 مصقعاً، أحد مشايخ العدؿ والتوحيد كما عده المنصور باهلل.

نو خالد الحذاء، وثقو )ـ( خالد بن أبي الصلت المدني، نزيل البصرة، عن عراؾ بن مالك، وع
 ابن حباف، واحتج بو ابن ماجة.

)قب( خالد بن طليق الخزاعي، عن أبيو، عن عمراف بن الحصين حديث النظر إلى وجو علي 
 عبادة، وعنو ولده ذكره في الميزاف.

)جا ـ( خالد بن طهماف أبو العلى الخفاؼ الكوفي، عن محمد بن الحنفية وعطية، وعن أنس 
وعنو أبو نعيم والفريابي وابن المبارؾ وآخروف، قاؿ الخزرجي: شيعي، وفي  وحصين بن مالك،

الكاشف: صدوؽ شيعي، وقاؿ أبو حاتم: من عتق الشيعة محلة الصدؽ، وقاؿ ابن حباف في 
 الثقات: يخطئ ويهم، احتج بو الترمذي وسأؿ عنو أبو داود فلم يذكره إالَّ بخير.

حمد بن زيد بن منقذ، وعنو سعيد بن سليماف وأسد ( خالد بن عبد اهلل بن إسحاؽ، عن م2)
بن موسى، قاؿ موالنا: والصواب خالد بن أبي عثماف، عن عبد الرحمن بن عثماف كما في سنن 

 أبي داود والتهذيب.
 )ش( خالد بن بن عبد اهلل بن حرملة، عن خالتو، وعنو محمد بن بشر وغيره.

عن يزيد الرقاشي وغيره، وعنو ابنو محمد  )ش جا قب( خالد بن عبد اهلل الواسطي الطحاف،
 وابن مهدي وآخروف، وثقو أحمد، توفي سنة اثنتين أو تسع وسبعين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ط( خالد بن عبد اهلل، عن الصادؽ، وعنو أسد بن موسى ذكره الجلبي.
ي: كاف ذا )قب( خالد بن عبيد أبو عصاـ بصري، عن أنس، وعنو العلى بن عمراف، قاؿ الذىب

 وقار وجبللة.
)مح ـ( خالد بن علقمة الهمداني الوادعي، عن عبد خير، وعنو الثوري وزائدة وشريك، وثقو 

 ابن معين والنسائي، توفي بعد المائة، احتج بو األربعة إالَّ الترمذي.
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وعنو )ف( خالد بن حلي ػ كعلي ػ الكبلعي أبو القاسم الحمصي، عن محمد بن حرب وغيره، 
 ولده محمد والبخاري، وقاؿ صدوؽ، وقاؿ الذىبي: ثقة.

)جا( خالد بن عمرو األموي السعيدي، عن ىشاـ الدستوائي والثوري وغيرىما، وعنو الحسن 
 الحلواني وغيره، احتج بو أبو داود وابن ماجة.

 )ـ( خالد بن عمرو الخراساني، عن صالح بن حساف، وعنو علي بن معبد، قاؿ في ىامش شرح
 التجري الذي في الطحاوي: خلف بن عمرو.

)طا ش ف( خالد بن أبي عمراف التجْيبي أبو عمرو التنوسي، عن القاسم بن محمد ونافع 
وغيرىما، وعنو يحيى بن سعيد األنصاري والليث بن سعد وعمر بن الحارث، قاؿ أبو حاتم: ال 

، توفي سنة تسع وعشرين بأس بو، وقاؿ في الكاشف: صدوؽ، وقاؿ ابن سعد: ثقة إنشاء اهلل
 ومائة، احتج بو مسلم واألربعة إالَّ ابن ماجة.

نص قب( خالد بن عيسى العكلي، عن حصين بن مخارؽ، وعنو حسين بن نصر، قاؿ  3)
 موالنا ىو من رجاؿ الشيعة، وممن وثقو المؤيد باهلل.

وغيره، وثقو ابن )مح( خالد بن كثير الهمداني الكوفي، عن الضحاؾ وغيره، وعنو أبو إسحاؽ 
 حباف، احتج بو ماجة.

)ش( خالد بن أبي كريمة األصبهاني أبو عبد الرحمن األسكاؼ، عن عكرمة ومعاوية بن قرة 
 وغيرىما، وعنو ابن عيينة ووكيع وثقو أحمد وأبو داود، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس.

عبد اهلل بن خلف )ش( خالد بن محمد بن خالد الصفار أبو محمد، عن يحيى بن معين وعنو 
 الدقاؽ.

 )ش( خالد بن محمد أبو عمر، وعن أحمد بن محمد الجشمي، وعنو أبو الشيخ.
)مح ط( خالد بن مختار الثمالي، عن أبي حمزة الثمالي، وعنو وحسن بن صالح، وروى كتاب 

السيرة للنفس الزكية، عن ربيع بن حبيب، وعنو حسن بن حسين العرني، خرج مع النفس 
 و الحاكي لكتاب النفس الزكية إلى خواص أصحابو.الرضية وى

(1/367) 

 
 

)ط ف( خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم البجلي بالولي، عن علي بن صالح بن 
حسين وسليماف بن ببلؿ وداود بن ىرثمة، وعنو أحمد بن الخليل والبخاري والقاسم بن أبي 

اؿ ابن سعد: منكر الحديث مفرط في التشيع، شيبة وغيرىم، قاؿ أبو داود: صدوؽ يتشيع، وق
 توفي سنة ثبلث عشرة ومأتين، احتج بو الجماعة، عداده في الشيعة.



)ش( خالد بن المهاجر المخزومي، عن ابن عمر وابن عباس، وعنو الزىري وإسماعيل بن رافع 
 ، قاؿ في النببلء: كاف فاضبلً وذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو مسلم.

الد بن مهراف الحذاء أبو المنازؿ، عن أنس وعبد اهلل بن سقيق وحفصة بنت سيرين ( خ5)
وآخرين، وعنو الحماداف وأبو قبلبة وعدة، وثقو ابن معين وابن سعد والنسائي، توفي سنة اثنتين 

 أو إحدى ومائة، احتج بو الجماعة.
وثوباف وجماعة من ( خالد بن معداف الكبلعي الحمصي، عن عبادة بن الصامت وابن عمر 4)

الصحابة، وعنو ثور بن يزيد وصفواف بن عمرو وأحوص بن حكيم، وعدة، قاؿ الجامع: كاف من 
 ثقات الشاميين، توفي سنة أربع ومائة.

)قب( خالد بن النضر القرشي، عن نصر بن علي الحمصي، وعنو أبو محمد عبد اهلل بن محمد 
 السقا.

 لشامي محمد بن عبد الرحمن وذكره في اإلكماؿ.)ف( خالد بن الهياج، عن أبيو، وعنو ا
)ـ( خالد بن يزيد بن زياد الكاىلي األسدي أبو الهيثم، عن كامل بن العلى وغيره، وعنو 

 البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة إحدى وخمسين ومأتين.
زيد بن أبي أنيسة وعطاء وسعيد  )ط( خالد بن يزيد أبو عبد الرحيم اإلسكندراني المصري، عن

بن ىبلؿ، وعنو الليث وقتيبة ومفضل بن فضالة، وثقو النسائي، توفي سنة تسع وثبلثين ومائة، 
 احتج بو الجماعة.

)ش( خالد بن يزيد البصري، عن سبلـ الطويل، وعنو أحمد بن عبد الوىاب ىو القرني أبو 
 الهيثم من رجاؿ اإلكماؿ.

(1/368) 

 
 

بن يزيد الجهني، ويقاؿ ابن زيد، عن أنس وعقبة بن عامر، وعنو أبو سبلـ  )مح ط( خالد
األسود وإسماعيل بن رافع، قاؿ في الكاشف: في حديثو اضطراب احتج بو أبو داود 

 والنسائي.
)ط ش( خالد بن يزيد العمري أبو الهيثم المكي، عن ابن أبي ذؤيب والثوري، وعنو عبد اهلل بن 

كر تكلموا عليو من دوف حجة واهلل أعلم، روى لو الطبراني في أبي شعيب وأحمد بن ب
 األوسط.

 )ش( خالد بن يزيد، عن سلمة، وعنو أبو األحوص وموسى بن إسحاؽ.
 )جا( خالد بن يزيد، عن أمية الحبطي، وعنو أبو األحوص المحرمي.



ن سماؾ )ش( خالد بن يزيد، عن أبي عبد الملك، وعنو موسى بن أعين، ىو ابن أبي يزيد ب
األموي، موالىم أبو عبد الرحيم، وثقو ابن معين، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، احتج بو مسلم 

 أو داود والنسائي.
 ( خالد الحذاء، وخالد عن أبي قبلبة ىو خالد بن مهراف الحذاء.4)
 ( خالد عن حصين، عن الصادؽ أينما ورد فهو بن عيسى العكلي.3)

عن عبد الملك بن أبي سليماف، وعنو محمد بن سبلـ البصري، من  )ف( خالد بن يزيد العكلي،
 حملة العلم ومحدثي الزيدية.

)ـ( خالد الحمصي، ىو ابن حلي،عن محمد بن حرب، وعنو ابن أبي داود، قاؿ في الكاشف: 
 ثقة، توفي بعد المأتين، احتج بو البخاري والنسائي.

 ذكره. )ـ( خالد، عن سهيل ىو أبو الهيثم الطحاف المار
 )ـ( خالد، عن ىماـ، وعنو أبو حرة زوؽ.

 )مح( خالد، عن نفيع، وعنو حبشي.
 )ف( خالد عن الشيباني، وعنو إسحاؽ بن شاىين.

(1/369) 

 
 

 من اسمو خبيب بالضم
)ش( خبيب بن سليماف بن سمرة بن جندب، عن أبيو، عن جده، وعنو ابن عمو جعفر وثقو ابن 

عبد الحق األزدي، وقاؿ بن حـز مجهوؿ، وقاؿ الذىبي ال  حباف، واحتج بو أبو داود وضعفو
 يعرؼ إسناد مظلم.

(1/370) 

 
 

 من اسمو خراش
)ط ش جا( خراش بن عبد اهلل أبو سعيد العدوي البصري، وعنو الحسن بن علي العدوي 

وحفيده خراش قاؿ ابن حباف ال يحل كتب حديثو، وقاؿ موالنا: ناىيك بهؤالء األئمة الثبلثة 
 جا( في الداللة على قبوؿ حديثو.)ط ش 

)طا جا( خراش بن محمد بن خراش البصري، عن جده، وعنو أحمد بن إسحاؽ التمار، قاؿ 
 الذىبي ىو حفيد الذي قبلو، قاؿ األزدي متروؾ، قاؿ موالنا قلت قبلو السيداف ) ط جا(.



(1/371) 

 
 

 من اسمو خزف
فياف، والذي في اإلكماؿ بالحاء خزف بن بشير الخثعمي، عن جابر بن الحارث، وعنو س

 المهملة.

(1/372) 

 
 

 من اسمو خزيمة
خزيمة بن ماىاف المروزي، عن عيسى بن يونس، وعنو محمد بن أحمد القطواني حديث أخي 

 علي على ناقة من الجنة عضو الذىبي لذلك.

(1/373) 

 
 

 من اسمو خصيف
ن جبير ومجاىد وعكرمة، ( خصيف بن عبد الرحمن الحضرمي األموي موالىم عن سعيد ب4)

وعنو السفياناف وابن إسحاؽ وعتاب بن بشير وطائفة، وثقو ابن معين وأبو زرعة، وقاؿ ابن 
عدي: إذا حدث عنو ثقة فبل بأس بو، توفي سنة ست أو سبع أو ثماف أو تسع وثبلثين ومائة، 

 احتج بو األربعة.

(1/374) 

 
 

 من اسمو خلف
أبو سعيد عن معمر وإسرائيل، وعنو أحمد وأبو كريب )ش( خلف بن أيوب العامري البلخي 

وعبد الحميد بن الفضل والقطاف، قاؿ في الكاشف ثقة رأس في األرجاء، وقاؿ ابن حباف في 
 الثقات: مرجياً غالياً يبغض من ينتحل السنن، توفي سنة خمس ومأتين، احتج بو الترمذي.

د الرحمن بن حسن، قاؿ في )ط( خلف بن بكر بن مضر، عن عراؾ بن مالك، وعنو عب
األكماؿ: خلف بن خالد أبو المهنا مولى قريش بصري، عن بكر بن مضر وابن لهيعة، توفي 



 سنة ثبلثين ومأتين.
)ط ش( خلف بن خليفة بن صاعد أبو أحمد األشجعي موالىم، عن أبيو ومحارب بن دثار 

بو حاتم: وابن معين: وحميد األعرج، وعنو ىشيم وسعيد بن منصور وقتيبة وغيرىم، قاؿ أ
 صدوؽ، وقاؿ ابن سعد: ثقة مات سنة إحدى وثمانين ومائة.

 )ط( خلف بن عبد الحميد، عن سبلـ بن سلمة، وعنو أحمد بن عبد الجبار.
)ش( خلف بن عمرو بن عبد الرحمن البعلبكي، عن عبد اهلل بن الزبير الحميد، وعنو أبو بكر 

 (.217المفيد، سمع عليو سنة )
لمبارؾ، عن شريك، وعنو محمد بن يحيى الضريس، حديث أعطيت في علي خلف بن ا

 خمس، قاؿ الذىبي: ليس لو أصل، وقاؿ بعض ساداتنا: بل صحيح ال ينكر ذلك إالَّ مناصب.
)ش ف( خلف بن ىشاـ بن ثعلب البزار، عن مالك وأبي عوانة وحماد بن زيد وشريك، وعنو 

 والنسائي، توفي سنة سبع أو تسع وعشرين ومأتين. مسلم وأبو يعلى والبغوي، وثقو ابن معين
)ش( خلف أبو الربيع، ىو ابن مهراف العدوي البصري، عن عامر األحوؿ وأنس وعنو عمرو بن 

 حمزة وأبو عبيدة الحداد ووثقو احتج بو النسائي.
 )ط( خلف بن محمد بن ميموف ىو ابن ىشاـ بن ثعلب.

 محمد الخطيب، ذكره الجلبي.)قب( خلف بن محمد كردوس، وعنو أيوب بن 
 )ش( خلف بن الوليد الزىري، عن عباد بن عباد، وعنو بشر بن موسى.

(1/375) 

 
 

 من اسمو خليد بالضم
)ط( خليد بن عبد اهلل العصري أبو سلماف البصري، عن علي وسليماف، وعنو أبو األشهب 

 العطاردي وقتادة، وثقو ابن حباف، واحتج بو مسلم وأبو داود.
ليد عن دعلج والصواب ابن دعلج، عن قتادة وعنو ابن أبي روح ضعفو أحمد ويحيى، )ط( خ

وقاؿ أبو حاتم: صالح وليس بالمتين، وقاؿ ابن عدي عامة حديثو تابعو عليو غيره، توفي سنة 
 ست وستين ومائة.

(1/376) 

 
 



 من اسمو خليفة
بن الصباح المنقري، )ؿ( خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن جده وعن علي وعنو األغر 

 وثقو النسائي، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.
)ش( خليفة بن خياط أبو عمر والبصري، عن أبي عاصم وابن عيينة وآخرين، وعنو البخاري 

 وأبو يعلى وابن ماجية وغيرىم، قاؿ ابن عدي: صدوؽ متيقظ، توفي سنة أربعين ومأتين.

(1/377) 

 
 

 من اسمو الخليل
ل بن عبد اهلل بن أحمد بن إبراىيم القزويني أبو يعلى الحافظ، عن أبي عبد الّلو )ش( الخلي

الحاكم وجماعة، وعنو المرشد وغيره. قاؿ في التذكرة: كاف ثقة حافظاً عارفاً، توفي سنة ست 
 وأربعين وأربعمائة.

، )ط( الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم أبو عبد الرحمن األزدي اليحمدي، صاحب العروض
أخذ علم النحو عن أبي عمر وابن العلى، وعنو سيبويو، قاؿ في الخبلصة، روى عن أيوب 

وعاصم، وعنو حماد بن زيد والنضر بن شميل، قاؿ الحربي صاحب سنة وقاؿ ابن حباف: كاف 
من عباد اهلل المتقشفين في العبادة، قلت: عداده في رجاؿ العدلية، توفي سنة خمس وسبعين 

 ، احتج بو ابن ماجة في التفسير.أو سبعين ومائة
)مح جا( الخليل بن عمر، عن قتادة وصالح المزي، وعنو يوسف القطاف وعبد اهلل بن شجير، 

لعلو العبدي البصري، عنو الفسوي، وقاؿ: ثقة، توفي سنة عشروف ومأتين، ووثقو ابن حباف، 
 وقاؿ يعتبر حديثو إالَّ في أبيو.

 ي سليم، وعنو أحمد الحذاء.)ش( خليل بن عطية، عن ليث بن أب
)ط( الخليل بن مرة الضبعي الرقي، عن أبي صالح وعطاء وقتادة وغيرىم، وعنو وكيع وجعفر بن 

سليماف الضبعي ومحمد بن حمزة الجزري، قاؿ أبو زرعة شيخ صالح، توفي سنة ستين ومائة، 
 احتج بو الترمذي.

 محمد الذراع. )مح( الخليل بن موسى، عن عمر بن موسى، وعنو حسين بن

(1/378) 

 
 



 من اسمو خبلد
 )ش( خبلد بن أسلم، عن سعيد بن حسين، وعنو ابن عساكر.

خبلد بن خالد الصيرفي، عن الحسن بن صالح، وعنو ................ كاف شيعياً ترجم لو في 
 الجامع الوجيز، توفي سنة عشرين ومأتين، أىملو موالنا.

م العبدي أبو مسلم الكوفي الصفار، عن ثابت وسماؾ )مح ط ش( خبلد بن عيسى أو ابن مسل
بن حرب والحكم، وعنو وكيع وحسين الجعفي، وثقو يحيى بن معين، توفي بعد المأتين، احتج 

 بو األربعة إالَّ النسائي.
 )ـ( خبلد بن محمد، عن أبي شجاع، وعنو الطحاوي.

مسعر وفطر والثوري، وعنو )ش( خبلد بن يحيى السلمي أبو محمد الكوفي، ُثمَّ المكي، عن 
البخاري ومحمد بن سليماف وأبو زرعة، وخلق، قاؿ أبو داود: ليس بو بأس، ووثقو أحمد 

 والعجلي، وقاؿ ابن نمير: صدوؽ، توفي سنة سبع عشرة ومأتين.
)ط جا( خبلد بن يزيد األرقط، عن عثماف بن عمرو، واألصبغ بن نباتة، وعنو عمر بن شبة، 

 وجماعة ذكره ابن حباف في ثقاتو، توفي سنة ست وعشرين ومأتين.وعبد اهلل بن حرب 
)ش( خبلد الجعفي، ىو ابن يزيد الكوفي، عن زىير بن معاوية وغيره، وعنو أبو كريب وابن 

 نمير، قاؿ ابن حباف: ربما أخطأ، احتج بو الترمذي.

(1/379) 

 
 

 من اسمو خبلس
علي وعمار، وعنو قتادة وعوؼ وداود )مح ـ( خبلس بالكسر أبو عمرو الهجري البصري، عن 

بن أبي ىند، كاف على شرطة الوصي عليو السبلـ، وثقو ابن معين وأحمد، وقاؿ عن علي كتاب 
 توفي قبل المائة، احتج بو الجماعة.

(1/380) 

 
 

 من اسمو خيثمة
)ش( خيثمة بن أبي خيثمة البصري أبو نصر، عن أنس والحسن وغيرىما، وعنو منصور 

 ابر الجعفي وثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي والنسائي.واألعمش وج
 )قب( خيثمة، عن وىب بن جرير، وعنو ولده أحمد.



)ش( خيثمة بن سليماف بن صدرة الطبلبسي أبو الحسن، عن محمد بن عوف وإسحاؽ بن يسار 
ومحمد بن الحسين الحسيني، وعنو حسين بن عبد اهلل، وعبد الرحمن الدمشقي وعبد الرحمن 

الحسن الكلبي، قاؿ موالنا: ىو أحد الثقات، ووثقو الخطيب، توفي سنة ثبلث وأربعين  بن
 وثبلث مائة.

)مح ط جا ش( خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، عن عدي بن حاتم وأبي حذيفة 
وغيرىما، وعن طلحة بن مصرؼ والحكم بن عتيبة واألعمش وآخروف، وثقو ابن معين 

 ة ثمانين احتج بو الجماعة.والعجلي، توفي سن

(1/381) 

 
 

 من اسمو خيروف
 )ش( خيروف بن عيسى المصري المغربي، عن يحيى بن سليماف المقرئ، وعنو الطبراني.

(1/382) 

 
 

 من اسمو خير
)ـ( خير بن نعيم بن مرة الحضرمي المصري قاضي برقة، عن عبد اهلل بن ىبيرة الشيباني وأبي 

حبيب ويحيى بن سعيد القطاف وبكر بن عمر والليث بن سعد، قاؿ الزبير، وعنو يزيد بن أبي 
أبو زرعة وفي التقريب صدوؽ، وقاؿ أبو حاتم صالح، توفي سنة سبع وثبلثين ومائة، احتج 

 مسلم وأحمد والنسائي.

(1/383) 

 
 

 حرؼ الداؿ المهملة
 من اسمو داىر

لصادؽ وسعد بن طريف )مح ـ محيط( داىر بن يحيى الرازي أبو عبد اهلل الكوفي، عن ا
واألعمش، وعنو ولده عبد اهلل، روى حديث المنزلة وحديث ىذا أوؿ من آمن بي إلى آخره، 

فعضو الذىبي كعادتو، قاؿ موالنا: وقد أوردىما ىذه األحاديث قد رواىا الثقات، وليست 
ا ىػ  بموضوعة، قاؿ وقد تكرر أف من روى فضيلة لعلي أو ألىل البيت من الشيعة تكلموا فيو



 قاؿ في الذىبي الناصبي داىر رافضي بغيض ال يتابع على ببلياه، قلت: قد توبع.
)ش( داىر بن يحيى المازني، عن نصر بن علي الجهضمي، وعنو طلحة بن محمد البزار سنة 

(327.) 

(1/384) 

 
 

 من اسمو داود
م بن داود بن )مح( داود بن إبراىيم، عن عبادة بن الصامت، وعنو الوصافي والصواب إبراىي

 عبادة، عن أبيو، عن جده، وعنو الوصافي ىكذا عند الطبراني في الكبير.
 )ط( داود بن بكر عن أنس بن مالك، وعنو عباد بن كثير.

)مح( داود بن أبي فرات األشجعي موالىم، عن بن المنكدر وصفواف بن سليم، وعنو أبو 
 الَّ النسائي.ضمرة وأبو داود، وثقو ابن معين، واحتج بو األربعة إ

 )مح( داود بن بكر، عن أبي الفرات والصواب داود بن بكر بن أبي الفرات.
 )ط( داود بن ببلؿ الضرير، عن عبد السبلـ، وعنو حسن بن سفياف.

 )ط( داود بن الجراح، عن الثوري والصواب روَّاد بالمهملة.
اود حبسو الدوانيقي داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو سليماف ولد أـ د

فأفلت منو بالدعاء الذي علمو الصادؽ ويعرؼ بدعاء أـ داود، توفي بالمدينة، وعقبو من 
 سليماف.

)كم( داود بن الحسين البيهقي أبو سليماف، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وعنو أبو سهل بن 
 سبعين ومأتين.بشر بن أحمد األسفرايني، قاؿ الذىبي ىو مسند نيسابور، توفي سنة ثبلث و 

)مح ـ س( داود بن الحصين مولى عمرو بن عثماف أبو سليماف المدني، عن أبيو وعكرمة 
ورافع مولى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وعنو أبو إسحاؽ ومالك وزيد بن جبير وطائفة، 

در وثقو ابن معين والنسائي، وقاؿ ابن حباف: كاف يذىب مذىب الشراه، وقاؿ الذىبي: رمى بالق
 أيضاً، توفي سنة خمس وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ش( داود بن محمد، عن عتاب بن محمد، وعنو محمد بن عبد اهلل.
)ط ش جا( داود بن رشيد مصغراً الهاشمي بالولى الخوارزمي، عن إسماعيل بن جعفر وىشيم 

نيع وغيرىم، قاؿ الدار ومحمد بن ربيعة والوليد بن مسلم وخلق، وعنو مسلم وأبو داود وابن م
 قطني: ثقة نبيل، توفي سنة تسع وثبلثين ومأتين، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.
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)ش( داود بن الزبرقاف الرقاشي، أبو عمر ، عن أيوب وثابت وزيد بن أسلم، وعنو سعيد وبقية 
 و.وعلي بن حجر، توفي سنة ست وثمانين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماج

)ش( داود بن سليماف بن داود الوكيل، عن محمد بن إبراىيم المقرئ، وعنو المرشد، وقاؿ:  
 كاف داود متهماً في سماعو من المقرئ.

 )ش( داود بن سليماف بن علي العباسي، عن أبيو، وعنو إسحاؽ بن سويد.
ياف، )ط( داود بن سليماف األسدي، عن أبيو حديث بشر المشائين الخ، وعنو حسن بن سف

 قاؿ العقيلي: ال يعرؼ لو إالَّ ىذا الحديث.
)ط( داود بن سليماف بن يوسف الغازي أبو أحمد القزويني الجرجاني، عن علي بن موسى 

الرضى، وعنو علي بن محمد بن نهرويو القزويني، قاؿ في تاريخ قزوين: يقاؿ داود بن سليماف 
إف علياً كاف مستخفياً في داره مدة لبثو شيخ اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضى، ويقاؿ: 

بقزوين ولو نسخة عنو يرويها أىل قزوين، عن داود وكذبو شيخا النصب يحيى بن معين 
والذىبي، وقاؿ لو نسخة موضوعو، قاؿ موالنا: وجو الرد ألخباره كونو روى أحاديث الشيعة 

 وغيرىا.
 نو محمد بن إسحاؽ.)محيط( داود بن أبي سليماف الرازي، عن زيد بن علي، وع

 )ـ( داود بن سليماف األسدي، عن شيخ من أىل البصرة يكنى أبا الحسن، وعنو المرادي.
 )ش( داود بن سليماف، عن أبي إسحاؽ، وعنو حسين بن محمد الموزي لعلو أبو سهل الدقاؽ.
، )ش( داود بن شابور بن سليماف التميمي، عن سويد بن خجير وطاوس، وعنو شعبة وابن عيينة

 وثقو أبو زرعة الرازي وابن معين، احتج بو الترمذي والنسائي.
 )ف( داود بن شريك األسلمي، عنو عمار بن زريق.

)مح( داود بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، عن ابن عمر وابن المسيب، وعنو قتادة وابن 
 جريج وإبراىيم بن زيد وثقو البخاري وغيره، احتج بو أبو داود النسائي.

(1/386) 

 
 

)مح ـ( داود بن عبد اهلل األودي أبو العلى الكوفي، عن الشعبي، وعبد الرحمن بن أبي وبرة 
وحميد الحميري، وعنو أبو عوانة وابن فضيل وابن إدريس، وثقو أحمد وابن معين في رواية عنو، 

 احتج بو األربعة.
ن جدعاف وغيره، وعنو وكيع )ط( داود بن عبد اهلل أو ابن أبي عبد اهلل مولى بني ىاشم، عن اب



 وأبو أسامة، وثقو ابن حباف، واحتج بو الترمذي.
)ش( داود بن عطاء المدني أبو سليماف الزبيري بالولى عن زيد بن عبد الحميد وزيد بن أسلم 
وصالح بن كيساف، وعنو إبراىيم بن المنذر واألوزاعي شيخو وعبد اهلل بن محمد األزرمي، قاؿ 

 رأيتو، وقاؿ البخاري: منكر الحديث أحمد: ليس بشيء قد
)مرتضاه( داود بن عفاف بن حبيب، عن أنس، وعنو عمارة بن عبد الحميد، حكوا عنو أنَّو روى 

 األمناء سبعة اللوح إلى أف قاؿ ومعاوية.
)قب( داود بن علي، عن أبيو، عن جده بن عباس، وعنو عبد الصمد، قاؿ ابن عدي: ال بأس 

 جده، توفي سنة ثبلث وثبلثين ومائة، احتج بو الترمذي ووثقو ابن حباف. بروايتو، عن أبيو، عن
 )ش( داود بن عمرو بن يحيى بن خالد، وعنو بشر بن مطر يحتمل اف يكوف النخعي أو الضبي.

)كم( داود بن عمر الضبي، عن صالح بن موسى الطلحي، وعنو محمد بن عبد الرحمن 
 الضبي.

ي أبو الجحاؼ الكوفي، عن أبي حاـز وعكرمة والشعبي، )ط ف( داود بن أبي عوؼ الُبرجم
وعنو شريك وتليد بن سليماف، قاؿ أبو حاتم: صالح، وقاؿ النسائي: ليس بو بأس، ووثقو أحمد 

وابن معين، عداده في ثقات محدثي الشيعة، وقاؿ ابن عدي: ليس ىو عندي ممن يحتج بو 
 ي بعد المائة، احتج بو األربعة إالَّ أبا داود.شيعي عامة ما يرويو في فضائل أىل البيت ا ىػ توف

 )قب( داود بن الفضل، عن األسود بن رزين، وعنو زياد بن يحيى أبو الخطاب.
داود بن القاسم الرسي، عن أبيو، عن جده أكثر، عنو في الجامع الكافي، وكاف سيداً شريفاً 

 صدراً حجة وعقبو بمكة والرملة ومصر.
 جعفري، عن غير واحد، وعنو محمد بن الحسن العقيقي.)جا( داود بن القاسم ال
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( داود بن قيس القرشي موالىم أبو سليماف الدباغ، عن عياض بن عبد اهلل بن أبي سرح 4)
ونافع بن جبير وصالح مولى التؤمة، وعنو وكيع وإسماعيل بن جعفر، وثقو الشافعي وأحمد 

 المائة، احتج بو مسلم واألربعة.ويحيى وأبو حاتم، قيل: مات قبل الستين و 
)خب( داود بن قيس، عن أبي رافع وصالح، وعنو عبد الرزاؽ يحتمل أنو األوؿ أوالصنعاني، 

 ووثقو ابن حباف.
)ط( داود بن المبارؾ، عن محمد بن الصادؽ، وعنو العقيقي، لعلو الهمداني الخارج مع إبراىيم 

 بن عبد اهلل بن الحسن.



ر البصري أبو سليماف، عن محمد بن سعيد وحماد بن سلمة وسليماف )ش ط( داود بن الُمحبَّ 
بن الحكم، وعنو أبو أمية الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم األزدي، قاؿ 

 المرشد باهلل ضعيف ذاىب الحديث منكر، توفي سنة ستين ومأتين.
والشعبي وابن المسيب وغيره،  )مح ط جا( داود بن أبي ىند القشيري، عن بكر بن عبد اهلل

وعنو أبو معاوية ويحيى بن زائدة وحفص بن غياث وغيرىم، وثقو أحمد والعجلي والنسائي وأبو 
حاتم، وعداده في رواة العدلية ذكره في الشافي، توفي سنة تسع وثبلثين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
أبيو وأبي وائل وغيرىم، وعنو أبو )ش( داود بن يزيد الزعافري أبو يزيد األعرج، عن الشعبي و 

أسامة وشعبة وأبو نعيم بن خبلد، روى حديث الغدير، وفيو قصة ولعلو السبب في تضعيفو، 
 توفي سنة إحدى وخمسين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة والبخاري في األدب.

ار، قاؿ ابن )جا( داود العطار، عن المقبري، وعنو الحماني، ىو داود بن خالد الليثي العط
 عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو.

 )ط( داود عن عبد اهلل بن مقسم، وعنو أبو عامر لعلو ابن يزيد األعرج.
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 من اسمو دراج
)ش ط( دراج السهمي موالىم بن سمعاف أبو السمح، عن أبي الهيثم سليماف بن عمرو وعبد 

ابن معين، توفي سنة ست وعشرين ومائة،  اهلل بن الحارث، وعنو الليث وابن لهيعة وحيوة وثقو
 احتج بو األربعة والبخاري في األدب.
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 من اسمو درسب
)ش( درسب بن زياد العنبري البصري، عن يزيد الرقاشي وابن جدعاف وحميد، وعنو مسدد 
ونصر بن علي ونصر بن طاىر، قاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو، احتج بو أبو داود وابن 

 ماجة.

(1/390) 



 

 من اسمو دعبل
)ط( دعبل بن علي الخزاعي شاعر الرضى، عن أبيو حديث العوسجة، وعنو محمد بن إسحاؽ 
البغوي، ىو أحد شعراء الشيعة ومغلقيهم، قاؿ الذىبي: ال رحمو اهلل رافضي بغيض، توفي سنة 

 ست وأربعين ومأتين.
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 من اسمو دعلج
ج، عن أحمد بن علي اآلبار، وعنو الدار قطني، قاؿ الحاكم:  )ش( دعلج أبو أحمد بن دعل

 كاف شيخ أىل الحديث، ومن أوعية العلم، توفي سنة إحدى وخمسين وثبلث مائة.
 دعلج عن قتادة، الصواب خليد بن دعلج.
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 من اسمو دىثم
أبو بكر بن  )مح( دىثم بن قرَّاف العلكي أبو الحنفي اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، وعنو

 عياش وغيره، قاؿ أحمد: ال بأس بو ، ووثقو ابن حباف، وقد اضطربوا فيو، احتج بو ابن ماجة.
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 من اسمو دينار
دينار عن مواله عمر بن الحارث المصطلقي، وعنو ابنو عيسى، وثقو ابن حباف واحتج بو أبو 

 داود.
 عنو المرشد.)مح ط( دينار أبو عمر البزار، عن الحسين الوراؽ و 
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 حرؼ الذاؿ المعجمة
 من اسمو ذر

)مح ط( ذر بن عبد اهلل المرىبي الهمداني الكوفي، عن عبد اهلل بن شداد وسعيد بن جبير، 
وغيرىما، وعنو ابنو عمر ومنصور واألعمش، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو ابن معين والنسائي، 

 ، احتج بو الجماعة.قيل: ىجره سعيد إلرجائو، توفي بعد المائة
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 من اسمو ذكواف
خب( ذكواف أبو صالح المدني السماف مولى جويرة، عن أبي سعيد وابن عباس وأبي  4)

الدرداء وعائشة وخلق، وعنو بنوه واألعمش وعطاء وزيد بن أسلم، وقيس األزرؽ، قاؿ في 
ة إحدى ومائة، احتج بو الكاشف: من األئمة الثقات، وقاؿ أحمد: ثقة شهد الدار، توفي سن

 الجماعة.
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 حرؼ الراء المهملة
 من اسمو راشد

)ش( راشد بن سعد الحمصي، عن ثوباف وسعد بن أبي وقاص، وعنو ثور بن يزيد واألحوص بن 
حكيم، وعده، وثقو ابن معين، وأبو حاتم، وابن سعد، قاؿ في الكاشف والميزاف: شهد صفين، 

 ثماف ومائة، احتج بو األربعة.قلت: في حزب معاوية سنة 
)ش ف( راشد بن داود البرسمي أبو المهلب الصنعاني الدمشقي، عن أبي أسماء الرحبي وأبي 

األشعث وأبي عثماف الصنعاني، وعنو صدقة السمين ويحيى بن حمزة والهيثم بن حميد وعدة، 
 وثقو ابن معين ودحيم، احتج بو النسائي وضعفو البخاري.

نصر، عن إسرائيل، وعنو المرادي )مح( رافع مولى النفس الرضية، عن النفس )مح( راشد بن 
 الزكية، وعنو محمد بن عبد اهلل العلوي.
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 من اسمو رباح
)ش( رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفياف بن حويطب العامري، عن جدتو ابنة لسعد بن زيد 

 و الترمذي وابن ماجة.وحذيفة، وعنو إبراىيم بن سعد وثمامة المري، احتج ب
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 من اسمو ربعي
، عن علي وعمر وأبي ذر، وغيرىم، وعنو منصور  )ؽ قب( ربعي بن حراش أبو مريم مخضـر

وأبو مالك األشجعي ونعيم بن أبي ىند، قاؿ في الكاشف والعجلي: لم يكذب قط، توفي سنة 
 أربع ومائة، احتج بو الجماعة.
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 من اسمو الربيع
( الربيع بن أنس الكندي او الحنفي، عن أنس وابن ُعَمر وأـ سلمة مرسبلً والحسن 4ص )ن

وعنو سليماف التيمي واألعمش والثوي وابن المبارؾ، قاؿ ابن حجر رمي بالتشيع، وقاؿ أبو 
 حاتم: صدوؽ، وقاؿ العجلي: ثقة صدوؽ، توفي سنة تسع وثبلثين ومائة، احتج بو األربعة.

بدر بن عمر بن جراد التمي السعدي أبو العلى عليلة، عن ثابت وأبي الزبير، )ـ ش( الربيع بن 
وعنو أبيو وغيرىم، وعن آدـ وعلي بن حجر وداود بن رشيد وأبو يوسف، توفي سنة ثماف 

 وتسعين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 روى أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قبض وىو مبغض بني أمية، فضعف.

 ( الربيع بن بدر، عن التيهاني، وعنو عبد الصمد بن النعماف، لعلو األوؿ.)ـ
)مح( الربيع بن حبيب الكوفي، عن النفس الزكية السيرة، وعن يحيى بن قيس، ونوفل بن عبد 
الملك، وعنو خالد بن المختار السيرة، ووكيع وعبيد اهلل بن موسى، قاؿ أبو زرعة: شيعي، قاؿ 

 سبب روايتو عن نوفل، وقاؿ ابن معين، ثقة، احتج بو ابن ماجو.الخزرجي: إنما ضعف ب
، عن ابن مسعود وأبي أيوب وعمرو  )ط( الربيع بن خيثم، وقيل خثيم أبو زيد الكوفي مخضـر

بن ميموف، وعنو الشعبي والنخعي، قاؿ لو ابن مسعود: لو رآؾ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 ج بو الجماعة إالَّ أبا داود.ألحبك، توفي سنة أربع وستين، احت

)ط( الربيع بن روح االَُّحوني الحمصي، عن إسماعيل بن عياش وبقية واليماف بن عدي، وعنو 



محمد بن يحيى الذىلي ومحمد بن عوؼ الطائي وأبو حاتم، ووثقو وكذا في الكاشف، احتج 
 بو أبو داود والنسائي.

ىيثم بن عدي، روى حديث علي: عهد )ش قب( الربيع بن ركين، عن عدي بن ثابت، وعنو 
إليَّ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنَّو قاؿ يحبك إالَّ مؤمن الخ فضعفوه ويقاؿ لو الربيع بن 

 سهل بن الركين.
 الربيع بن زيد، عن ابن جريج، وعنو ميسرة.

لعجلي، ( الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيو، وعنو ابناه والليث والزىري، وثقو النسائي وا3)
 احتج بو مسلم واألربعة.
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 )ط( الربيع بن سليم، عن أبي عمر مولى أنس، وعنو زيد بن الحباب في مسند أبي شيبة.
)ـ جا( الربيع بن سليماف بن داود الجيزي بالجيم والياء التحتانية والزاي أبو محمد، عن ابن 

د بن عمر الجواليقي، وثقو ابن وىب والنضر بن عبد الجبار والشافعي، وعنو الطحاوي وسع
 يونس وصاحب اإلكماؿ، توفي سنة ست وخمسين ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي.

 )ـ( ربيع المؤذف، عن ىيثم، وعنو ولده محمد والربيع بن سليماف المرادي، ذكره في اإلكماؿ.
وأيوب بن  )ـ( الربيع بن سليماف بن عبد الجبار مؤذف الفسطاط، عن الشافعي وابن وىب

سويد، وعنو أسيد بن موسى ويحيى بن حساف والطحاوي وغيرىم، وثقو يونس، توفي سنة 
 سبعين ومأتين، احتج بو األربعة.

 )ـ( الربيع، عن أسباط، وعنو الطحاوي ينظر ىو الجيزي أو المؤذف.
)مح( الربيع بن سليماف، عن محمد بن زياد، وعنو عبد الرحمن بن بكير بن سليماف ذكره 

 مسلم والحاكم، عند حديث: >صوموا لرؤيتو<.
 )ط( الربيع بن سليماف، عن إسماعيل بن مسلم، ىو الربيع بن ركين.

)مح ش( الربيع بن صبيح السعدي أبو بكر البصري العدلي، عن الحسن وابن سيرين ومجاىد 
يو وغيرىم، وعنو ابن مهدي والثوري ووكيع وغيرىم، قاؿ أحمد قاؿ: ال بأس بو وأثنى عل

 جماعة، توفي سنة ستين ومائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة.
 )جا( الربيع بن عبد الرحمن المدني، عن عبد اهلل بن الحسن، وعنو علي بن حكيم السبيعي.
)مح( الربيع بن عميلة الفزازي الكوفي، عن علي وابن مسعود، وعنو ابنو الركين وىبلؿ بن 

 معين، واحتج بو مسلم واألربعة.يساؼ وعبد الملك بن عمير، وثقو ابن 



 )جا ش( الربيع بن مالك، عن خولة، وعنو حجاج بو أرطأة.
 )محيط( الربيع بن المنذر الثوري، عن أبيو، وعنو مجهوؿ بن إبراىيم.

)ش( الربيع بن مسلم الجمحي أبو بكر البصري، عن الحسن ومحمد بن زياد، وعنو يحيى 
ارؾ وثقو أحمد وأبو حاتم، توفي سنة سبع وستين ومائة، القطاف وحاتم بن عبد اهلل وابن المب

 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ النسائي.

(1/401) 

 
 

 )ش جا( الربيع بن يحيى، عن أبيو، وعنو بقية بن الوليد.
)ط ش( الربيع حاجب الدواينقي، عن الصادؽ في الدعاء مع قصة، وعنو محمد بن عبد 

 العظيم وعلي بن موسى الرضى.
 الربيع المؤذف ، عن أسد بن موسى، ىو ابن سليماف بن عبد الجبار.)ـ( 

(1/402) 

 
 

 من اسمو ربيعة
)ش( ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن العباس، وعنو عبد اهلل بن قانع بن أبي 

 العمياء، قاؿ الخزرجي: ىو صحابي، توفي سنة ثبلثة وعشرين، احتج بو الترمذي والنسائي.
يعة بن عبد الرحمن فروخ أبو عثماف المدني المعروؼ بربيعة الرأي، عن أنس وابن ( رب3)

المسيب، وعنو مالك والليث وابن أبي يحيى وخلق، وثقو أحمد وابن سعد وابن حباف والعجلي 
 أبو حاتم والنسائي، توفي سنة ست وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.

أبيو وغيره، وعنو يحيى بن سعيد وغيره، وثقو ابن )ف( ربيعة بن كلثـو بن جبر البصري، عن 
 معين، احتج بو مسلم والنسائي.

)مح( ربيعة بن عثماف، عن عمراف بن أبي أنيس وعبد اهلل بن ربيعة، وعنو ابن أبي يحيى، قاؿ 
موالنا: الظاىر أنَّو ربيعة بن عثماف بن ربيعة بن عبد اهلل الهدير التيمي، وثقو ابن معين وقاؿ 

 (، احتج بو مسلم والنسائي وابن ماجة.154ئي: ليس بو بأس، توفي سنة )النسا
)قب( ربيعة بن محمد أبو قضاعة الطائي، عن ذي النوف المصري، وعنو سلماف بن أحمد 

المالكي، روى ربيعة حديث انقضاض النجم في دار علي عليو السبلـ، قاؿ الذىبي باطل أبطل 
 اهلل حجتو.



لكوفي، عن علي وابن مسعود، وعنو أبو صادؽ األزدي، احتج بو ابن )مح ط( ربيعة بن ناجد ا
ماجة وسعيد بن منصور والنسائي في الخصائص روى حديث علي أخي ووارثي فضاؽ بو عطن 

 الذىبي.
)مح ط ش( ربيعة بن يزيد الدمشقي أبو شعيب القصير، عن واثلة وعبداهلل بن الديلمي، وجبير 

وعنو األوزاعي وجعفر بن ربيعة وحيوة بن شريح وجعفر بن  بن نفير وأبي إدريس الخوالني،
 ربيعة، وثقو النسائي، قتل سنة ثبلث وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

(1/403) 

 
 

 من اسمو رجاء
( رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني، عن أبي أمامة وأبي سعيد والمسور بن مخرمة وآخرين، 4)

وثقو ابن سعد والعجلي والنسائي، وقاؿ مطر الوراؽ: ما وعنو الزىري وعدي بن عدي وقتادة، 
رأيت شامياً أفضل منو إالَّ أنك إذا حركتو وجدتو شامياً، قلت: يعني في النصب واهلل أعلم، 

 احتج بو مسلم واألربعة.
)مح جا( رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسماعيل الكوفي، عن أبي سعيد، وعلي والبراء والحسين 

ولده إسماعيل ويحيى بن ىاني وثقو ابن حباف، احتج بو مسلم وابن ماجة وأبو  بن علي، وعنو
 داود.

(1/404) 

 
 

 من اسمو رزين
)ط( رزين بن سليماف الخزاعي أبو علي جد دعبل، عن أبيو، وعنو ولده على حديث شجرة أـ 

 معبد.
 )ش( رزين العيات اللخمي، سمع علي بن رباح، وعنو عبد الرحمن المقرئ.

الكوفي األعمى، عن أبي ىريرة، وعنو حبيب بن ثابت حديث من فارؽ علي فقد فارقني، رزين 
 قاؿ األزدي حديثاً باطبًل، وقاؿ الذىبي متروؾ.

(1/405) 

 
 



 من اسمو رشدين
)ط جا( رشدين بن سعد المهري أبو الحجاج، عن يونس األبلي وعدة، وعنو ابن المبارؾ 

يث الرقاؽ، وقاؿ ابن يونس: كاف رجبلً صالحاً أدركتو وعدة، قاؿ أحمد: ليس بو بأس في أحاد
غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، ووثقو الهيثم بن خارجة وأحمد في رواية، احتج بو 

 الترمذي وابن ماجة، مات سنة ثماف وثمانين ومائة.
)مح( رشدين بن كريب المدني، عن أبيو ومواله علي بن عبد اهلل بن العباس، وعنو عيسى بن 

 يونس وابن فضيل، توفي بعد المائة، احتج بو الترمذي وابن ماجة وضعفو البخاري.

(1/406) 

 
 

 من اسمو الركين مصغراً 
)مح( الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي أبو الربيع، عن أبيو وابن عمر ويحيى بن 

والنسائي، احتج  يعمر، وعنو حفيده الربيع بن سهل وشعبة وقيس والثوري وشريك، وثقو أحمد
 بو مسلم واألربعة.

(1/407) 

 
 

 من اسمو رّواد
)ش( رواد بن الجراح العسقبلني أبو عصاـ، عن األوزاعي وخليفة بن دعلج وسفياف وعدة، 

 وعنو محمد بن الوزير وإسحاؽ وابن معين ووثقو واحتج بو أبو داود وابن ماجة.

(1/408) 

 
 

 من اسمو روبة
ج واسمو عبد اهلل بن روبة، عن أبيو،وعنو أبو عبيدة، كاف مقيماً )ط( روبة الشاعر بن الحجا 

بالبصرة، فلما قتل النفس الزكية خاؼ على نفسو فخرج البادية، فتوفي سنة أربع وخمسين 
 ومائة، قاؿ يحيى القطاف: أما إنَّو لم يكذب.

(1/409) 



 

 من اسمو روح
بن عياش، وعنو ابن أبي الدنيا وأبو )ش( روح بن حاتم الرازي البغدادي، عن ىشيم وإسماعيل 

 يعلى الموصلي وجماعة.
)ط( روح بن حجاج، عن مجاىد، وعنو الوليد بن مسلم قيل: صوابو روح بن جناح، وثقو 

 دحيم، واحتج بو ابن ماجة.
 )ش( روح بن أبي روح، عن خليد، وعنو محمد بن أحمد الجرجاني.

البصري الحافظ، عن ابن جريج وشعبة  ش( روح بن عبادة بن العلى القيسي أبو محمد 2)
وحماد، وعنو أحمد وإسحاؽ وأبو بكرة بكار وعلي بن شيبة وجماعة، وثقو الذىبي والخطيب، 

 توفي سنة خمس ومأتين احتج بو الجماعة.
)ـ( روح بن الفرح البزار أبو الحسن البغدادي، عن مواله محمد بن سابق وأبي عبد الرحمن 

 ن ماجة والمحاملي والحصاص، توفي سنة ثماف وخمسين ومأتين.المقرئ وشبابة، وعنو اب
)ـ( روح بن الفرح القطاف المصري، عن أبي صالح الحراب وأبي مصعب الزىري ويحيى بن 
عبد اهلل بن أبي بكير ومهدي بن جعفر، وعنو الطحاوي، قاؿ في اإلكماؿ ثقة ثبت مات سنة 

 اثنيتن وثمانين ومأتين، وثقو الخزرجي.
ح بن الفرح أبو الزنباع المصري، عن سعيد بن عقبا ويوسف بن عدي، وعنو الطحاوي، )ش( رو 

 قاؿ في الخبلصة: ثقة.
)ـ ش ؽ( روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث، عن عمرو بن دينار ومنصور بن المعتمر 

 وقتادة وآخرين وعنو يزيد بن زريع وابن علية وعوف بن عمارة وغيرىم، وثقو أحمد وفي
 الكاشف: ثقة ثبت، توفي سنة خمسين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.

)ط( روح، عن شعبة، وعنو يحيى القطاف، ىو ابن عطاؼ أبي ميمونة، قاؿ ابن عدي: ال بأس 
 بو، توفي في عشر السبعين والمائة.

 )قب ف( روح بن الحارث، عن علي، وعنو حسن بن الحارث وغيره، ذكره في اإلكماؿ.

(1/410) 

 
 

 من اسمو الرياش
 )مح( الرياش بن عدي الطائي، عن علي، وعنو الشعبي.

(1/411) 



 

 من اسمو الرياف
 )جا( الرياف بن الرعل، عن عبد الكريم بن روح، وعنو علي بن ..........

 )مح( الرياف بن منيرة الحنفي، عن علي، وعنو عيسى بن حطاف.
بن منصور وسعيد وعرعرة بن البريد، وعنو يحيى بن  )ؽ( ريحاف بن سعيد الناجي، عن عبادة

محمد بن السكن وابن راىويو وأحمد الدورقي، قاؿ في الكاشف: ثقة صدوؽ وكذا ابن حباف، 
 توفي سنة ثبلث ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي.

(1/412) 

 
 

 حرؼ الزاي
 من اسمو زاذاف

ىم الكوفي، عن علي وسلماف وابن مسعود ( زاذاف أبو عمرو أو أبو عبد اهلل الكندي موال4)
وغيرىم، وعنو عيسى بن عاصم وسلم بن عبد الرحمن وعطاء وطائفة، كاف من أصحاب أمير 

المؤمنين عليو السبلـ وشيعتو، قاؿ ابن عدي: أحاديثو ال بأس بها، ووثقو ابن معين، توفي سنة 
 اثنتين وثمانين، احتج بو مسلم واألربعة.

 ور، رأى الحسن بن علي وعنو ىشيم.)ـ( زاذاف أبو منص

(1/413) 

 
 

 من اسمو زافر
)ش( زافر بن سليماف القهستاني أبو سليماف، عن شعبة والثوري والليث بن سليم وعدة، وعنو 
الحسن بن عرفة وعلي بن قادـ وابن معين ووثقو وآخروف، ووثقو أحمد وأبو داود، وقيل: كاف 

 يهم، احتج بو األربعة إال أبا داود.
زافر بن علقمة، عن علقمة، عن علي، وعنو عبد اهلل بن عبد اهلل، قاؿ موالنا: والصواب زفر بن 

 أويس بن الحدثاف، يروي عنو عبد اهلل بن عبد اهلل.
 )ش( زاىر بن أحمد السرخسي أبو علي، عنو محمد بن أحمد بن حمداف.

(1/414) 



 

 من اسمو زائدة
معاذ البصري، عن ثابت وعاصم األحوؿ وجماعة، وعنو ( زائدة بن أبي الرقاد الباىلي أبو 2)

 محمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن سبلـ الجمحي، احتج بو النسائي.
)مح في الذكر ـ( زائدة بن قدامة أبو الصلت، عن األعمش وعاصم بن بهدلة وزياد بن عبلقة 

ثقو أبو حاتم وغيره، وآخرين، وعنو حسين الجعفي وىشاـ بن عروة وعلقمة بن خالد وطائفة، و 
توفي غازياً في أرض الرـو سنة إحدى وستين ومائة، احتج بو الجماعة، وعداده في المنحرفين 

 عن الوصي صلوات اهلل عليو.
 )مح( زائدة عن عطاء، ىو األوؿ أوالثاني.

(1/415) 

 
 

 من اسمو زباف
وعنو الليث وابن  )ط( زباف بن فايد الحمزاوي أبو جوين المصري، عن أبيو وسهل بن معاذ،

لهيعة ورشدين بن سعد، قاؿ أبو حاتم: صالح وقاؿ ابن يونس: كاف على مظالم مصر، وكاف من 
أعدؿ والتهم، مات سنة خمس وخمسين ومائة، احتج بو البخاري في األدب واألربعة إالَّ 

 النسائي.
 )ش( زباف بن خالد والصواب بن فائد.

(1/416) 

 
 

 من اسمو زبيد
د مصغراً بن الحارث اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي، عن أبي ليلى وابن جبير )مح ط ش( زبي

والشعبي، وخلق، وعنو شعبة والثوري واألعمش وخلق، عداده في خلص الشيعة، وكاف من 
تبلمذة اإلماـ زيد بن علي وأتباعو، قاؿ الذىبي: من ثقات التابعين فيو تشيع يسير، قاؿ القطاف 

ىو ثقة قلت منهم ابن معين وابو حاتم والنسائي، توفي سنة اثنين ثبت، وقاؿ غير واحد، 
 وعشرين، ومائة، احتج بو الجماعة.

(1/417) 



 

 من اسمو الزبير
)ط( الزبير بن بكار الزبيري أبو عبد اهلل المدني، عن عمو مصعب وابن عيينة ويحيى بن مقداد 

خروف وثقو الخطيب والدار قطني وآخرين، وعنو ابن ماجة والمحاملي وإسماعيل بن العباس وآ
والذىبي، قلت: بل كاف ممن يبغض آؿ رسوؿ الّلو صلى الّلو عليو وآلو وسلم ويطيل لسانو 

فيهم، ولو في مؤلفاتو نقوالت ويكفي تهدده علوية زمانو فرحل من المدينة إلى العراؽ يشكوىم 
ل عليو، توفي سنة فخيب الّلو أملو وكاف نصحو مصعب بإرضائهم فأبى ومن لهج بشيء جب

 ست وخمسين ومأتين.
)ش( الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا اإلستراباذي اإلماـ أبو عبد اهلل الحافظ المتقن، 
أحد األئمة، سمع محمد بن نصر األصبهاني والحسن بن سفياف وأبا يعلى الموصلي وطبقتهم، 

ضي عبد الجبار العدلي وآخروف قاؿ وعنو أبو عبداهلل الحاكم وأبو عبد اهلل بن مندة والقا
الخطيب: كاف حافظاً متقناً وقاؿ الحاكم: كاف من الصالحين الثقات الحافظين، توفي سنة سبع 

 وأربعين وثبلثمائة.
)مح ط ش( الزبير بن عدي اليامي أبو عدي الهمداني الكوفي، عن أنس وطارؽ وإبراىيم 

سبيعي والثوري وآخروف، وثقو أحمد وابن النخعي وغيرىم، وعنو إسماعيل بن أبي خالد وال
 معين والعجلي، توفي سنة إحدى وثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.

(1/418) 

 
 

 من اسمو زرارة
)مح ط( زرارة بن أعين، عن الباقر، وعنو عثماف األحمر وعائذ بن حبيب ونوح بن دراج، قالوا:  

 أكبر رجاؿ الشيعة.كاف من غبلة الشيعة، وقاؿ في كتاب المقاالت وزرارة 
( زرارة بن أوفا الحرشي أبو حاجب البصري، عن عمراف بن حصين وعبد اهلل بن سبلـ 4)

وغيرىما، وعنو قتادة وعوؼ بن أبي جميلة وأيوب بن جدعاف، وثقو النسائي وابن سعد، قاؿ 
َـّ فقرأ: }فإذا نقر في الناقور{، فشهق فمات سنة ثبلث وتسعين، احتج بو  في الكاشف أ

 لجماعة.ا

(1/419) 

 
 



 من اسمو زر
 زر بن أنس سمع زيد بن علي، وعنو طاىر بن مدرار الطيالسي.

( زر بن حبيش بن أويس المغاضري أبو مريم األسدي الكوفي، سمع علياً وُعَمر وابن 5)
مسعود، وكاف من أصحابو وروى عن ابن عباس وسلماف وحذيفة وغيرىم، وعنو عاصم بن بهدلة 

 ي والمنهاؿ وعدة، وثقو ابن معين توفي سنة اثنين وثمانين، احتج بو الجماعة.واألعمش والنخع
)ش ط( زر بن حبيش بن حباشة األسدي أبو مريم الكوفي، سمع الوصي وقرأ عليو القرآف، 

ىػ( ذكره اإلماـ علي عليو السبلـ، وعداده في رجاؿ المرشد باهلل ويروي عن  82وتوفي سنة )
ماف، وعنو إبراىيم النخعي والمنهاؿ بن عمرو وعاصم بن بهدلة، وثقو الوصي والعباس وعمر وعث

 ابن معين واحتج بو الجماعة وعداده في خلص الشيعة.
 زر بن الغافقي، روى عن أمير المؤمنين، وتوفي سنة واحد وثمانين ذكره اإلماـ عليو السبلـ.

(1/420) 

 
 

 من اسمو زرعة
لو أبو عبد الرحمن الكوفي، وثقو في الكاشف وابن )ش( زرعة بن عائشة، وعنو ابن إسحاؽ، لع

 حباف، واحتج بو أبو داود.
 )قب( زرعة بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الخليل، عن سليماف، وعنو عمر بن حريث.

(1/421) 

 
 

 من اسمو زفر
)مح( زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم العنبري أبو الهذيل الفقيو الحنفي، ذكره عند ذكر 

ؿ المنصور باهلل، ىو ممن قاؿ بالعدؿ والتوحيد، قاؿ في الميزاف:صدوؽ، وثقو ابن الصاع، قا
 معين، توفي سنة ثماف وخمسين ومائة.

)ط( زفر، عن بعض بني رافع بن مكيث، وعنو معمر والصواب عثماف بن زفر الجهني 
أبو  الدمشقي، عن محمد بن خالد بن رافع، وعنو معمر بن راشد، وثقو ابن حباف واحتج بو

 داود.

(1/422) 



 

 من اسمو زكرياء
( زكريا بن إسحاؽ المكي، عن عمرو بن دينار وعطاء وابن الزبير، وعنو روح وعبد الرزاؽ 3)

ووكيع وأبو عاصم وجماعة، وثقو بخاري ومسلم وابن معين وأبو داود، احتج بو الجماعة، وعده 
 في الشافي من رجاؿ العدلية.

 وؿ.)ط( زكريا، عن أبيو، ىو األ
 )ـ( زكريا بن الحكم، عن المغيرة، وعنو ابن أبي خيثمة.

 )مح( زكريا بن الحكم الجزري، عن عبد القدوس، وعنو محمد الحضرمي.
)مح ط( زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميموف الوادعي أبو يحيى الكوفي، عن الشعبي وسماؾ 

قاؿ الذىبي صاحب الشعبي: وابن إسحاؽ، وعنو ولده يحيى وسليماف بن حباف ووكيع وغيرىم، 
صدوؽ، ووثقو أحمد وعده المنصور باهلل من رواة العدلية، توفي سنة تسع وأربعين ومائة، احتج 

 بو الجماعة.
 )مح( زكريا بن سبلـ، عن عبيد بن حساف، وعنو إسماعيل أو أحمد بن يزيد.

 نوح. )ط محيط( زكريا بن عبد اهلل بن يزيد األصبهاني، عن أبيو، وعنو يزيد بن
)ط ش جا( زكريا بن يحيى اإلماـ النيسابوري، عن ابن راىوية والثوري وحسن بن بشر، وعنو 
علي بن يزداد ومكحوؿ بن الفضل، قاؿ في طبقات الحنفية أحد العباد لو تصانيف كثيرة في 

 الحديث، توفي سنة ثماف وتسعين ومائة.
عن يحيى بن سالم وابن فضيل  ( زكريا بن يحيى بن صبيح الكوفي الكسائي زحمويو،3)نص 

وزياد بن عبد اهلل الطائي وجماعة، وعنو أبو يعلى ومحمد بن عثماف بن أبي شيبة وعبد اهلل بن 
 أحمد بن حنبل وخلق، روى في فضائل علي فجرحوه لذلك وىو من ثقات محدثي الشيعة.

اء وجده محمد )ش( زكريا بن يحيى بن منصور بن ثعلبة بن أبي مالك القرضي المدني، عن عط
، وعنو إبراىيم بن المنذر والحميدي وإسحاؽ بن إسرائيل، ضعف إالَّ أف ابن  بن عقبة وأبي حاـز

 معين قاؿ في رواية ليس بو بأس، احتج بو ابن ماجة.
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)ش قب( زكريا ابن يحيى الساجي أبو يحيى البصري، سمع عبد بن معاذ وىدبة بن خالد 
واألسماعيلي والطبراني وطائفة، وثقو قـو وضعفو آخروف لو كتاب  وطبقتهما، وعنو ابن عدي

 جليل في علل الحديث يدؿ على تبحره، توفي سنة سبع وثبلث مائة.



 )جا( زكريا بن يحيى البزار أبو يحيى البزار، عن الحسن بن بشر، وعنو مكحوؿ بن الفضل.
اآلملي، قاؿ موالنا أبو يحيى )ش( زكريا بن يحيى الصيرفي، عن بسر بن محمد، وعنو بن جرير 

الوكار المصري، قاؿ ابن عدي: رأيت مشاخ مصر يثنوف على أبي يحيى في العبادة واإلجتهاد 
 والفضل، ولو أحاديث كثيرة بعضها مستقيمة، توفي سنة أربع وخمسين ومأتين.

)ش( زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي أبو عبد الرحمن الحافظ، نزيل دمشق 
عروؼ بخياط السنة، قاؿ الخزرجي: كاف يخيط أكفاف أىل السنة، عن إسحاؽ وقتيبة الم

ودحيم وخلق، وعنو النسائي فأكثر، وىو من أقرانو ورفقائو، ووثقو وعده في الجامع الوجيز من 
ش( زكريا بن  2رجاؿ المرشد باهلل، وتوفي سنة سبع أو تسع وثمانين ومأتين. وجد في الحاشية )

ي اإلخباري، عدة اإلماـ عليو السبلـ وترجم لو في الجامع الوجيز، وقاؿ: روى لو يحيى العبلن
 األخواف والمرشد باهلل، توفي سنة تسعين ومائتين.

 )مح ـ( زكريا، عن عامر وغيره، وعنو محمد بن فضيل وغيره، ىو ابن أبي زائدة.
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 من اسمو زمعة
بن دينار وابن طاوس وأبي الزبير وعنو ابنو ( زمعة بن صالح الجندي المكي، عن عمرو 3)

وىب وعبد الرزاؽ وإسماعيل بن عياش ووكيع ضعفو أحمد وغيره، وقاؿ ابن معين: مرة صويلح 
 احتج بو مسلم واألبعة إالَّ أباداود.
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 من اسمو زنجويو
د )ش( زنجويو بن محمد بن الحسن النيسابوري، عن محمد بن أسلم، وعنو محمد بن أحم

 األنماطي.
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 من اسمو زنجي
 )مح ش( زنجي بن خالد، عن الصادؽ وسيأتي إنشاء اهلل.
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 من اسمو زىرة
 زىرة بن سعيد عن ابن المسيب، وعنو نافع.

(1/428) 

 
 

 من اسمو زىير
)ط س قب( زىير بن حرب بن شداد الجرشي أبو خيثمة النسائي، عن أبيو وابن عيينة ووكيع 

وعنو بخاري ومسلم ابن صاعد والبغوي وخلق، وثقو الخطيب والنسائي، توفي سنة أربع وخلق، 
 وثبلثين ومأتين، احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.

)مح( زىير بن سالم العنسي أبو المخارؽ الشامي، عن عبد الرحمن بن جبير وعبد اهلل بن عبيد 
ن فضالة وغيرىم، وثقو ابن حباف، واحتج وغيرىما، وعنو ثور بن يزيد وصفواف بن عمر وفضيل ب

 بو أبو داود وابن حباف.
)ـ جا ش( زىير بن عباد الرؤاسي بن عم وكيع بن الجراح كوفي نزؿ مصر، عن مالك وحفص 
بن ميسرة وسويد بن عبد العزيز وجماعة، وعنو حسين بن جميل والحسن بن سفياف والحسن 

 مانين ومائة.بن الفرح وثقو أبو حاتم، توفي سنة ثماف وث
)ـ ش( زىير بن محمد التميمي الخرقي أبو المنذر، نزيل الشاـ، عن ابن أبي مليكة وابن 

المنكدر وعبد اهلل بن محمد بن عقيل، وعنو ابن مهدي ويحيى بن أبي كثير والوليد بن مسلم، 
مائة، قاؿ البخاري: ثقة ليس بو بأس، وابن معين أي وثقو في رواية، توفي سنة اثنين وستين و 

 احتج بو الجماعة.
ش( زىير بن معاوية بن خديج الجعفي أبو خيثمة الكوفي، عن أبي إسحاؽ وحسن بن جبير  2)

وسماؾ بن حرب وغيرىم، وعنو أحمد بن يونس ويحيى بن أبي كثير والقطاف وغيرىم، وثقو 
اعة، النسائي، وقاؿ في الكاشف: حجة حافظ، توفي سنة ثبلث وسبعين ومائة، احتج بو الجم

نعم كلما ورد زىير في كتب أئمتنا غير مضاؼ فهو زىير بن معاوية ولكنو ذكر في المصابيح 
 وغيره، أف زىيرًا كاف ممن يحرس خشبة زيد بن علي وذلك مما عابو العلماء بو.

 )قب( زىير عن عثماف الطويل، وعنو أحمد بن يزيد.
و العبدري أبو الذياؿ البصبري، وثقو )ش( زىير بن ىنيد، عن إياس بن معاوية، وعنو األصمعي ى



 ابن حباف.
 )ـ ش( زىير عن علي بن عبد األعلى، وعنو امرأة من قومو، وعنو حميد بن عبد الرحمن.
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)مح( زىير العبسي أف رجبلً التقط لقيطاً، وعنو األعمش، قاؿ في اإلكماؿ ىو زىير بن أبي 
 ثابت، نمير بن ذىل بن أوس.
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 سمو زيادمن ا
)ط( زياد بن بياف الرقي، عن ميموف بن مهراف وعلي بن نفيل وجماعة، وعنو أبو المليح وابن 
عيينة، قاؿ النسائي ليس بو بأس، وقاؿ في اإلكماؿ صدوؽ قانت هلل، احتج بو أبو داود وابن 

 ماجة.
قو )ش( زياد بن الجراح الجزري، عن عمرو بن ميموف، وعنو حفيص وجعفر بن برقاف، وث

 النسائي.
)ش( زياد بن حدير األسدي الكوفي، عن علي وعمر، وعنو حبيب بن أبي ثابت وجامع بن 

 شداد، وثقو أبو حاتم واحتج بو أبو داود.
)ش( زياد بن خيثمة الجعفي، عن الشعبي ومجاىد وأبي إسحاؽ، وعنو زىير بن معاوية ووكيع 

 وىشيم، وثقو ابن معين، واحتج بو مسلم واألربعة.
( زياد، عن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى وسفياف والصواب يزيد بن أبي زياد، وعنو سفياف بن )ط

 محمد بن العلى.
)مح( زياد بن زيد السواي األعسم الكوفي، عن أبي جحيفة وشريح، وعنو عبد الرحمن بن 

حتج بو إسحاؽ، قاؿ في كتاب المقاالت في ذكر الخوارج أنَّو خرج فيقاؿ: إف ابن زياد قتلو، ا
 أبو داود.

)ـ( زياد بن سعد الخراساني أبو عبد الرحمن المكي، عن شرحبيل بن سعد وضمرة بن سعيد، 
 وعنو بن عيينة ومالك وابن جريج وىماـ بن يحيى، قاؿ النسائي: ثقة ثبت، احتج بو الجماعة.

سحاؽ ويوسف ش( زياد بن عبد اهلل بن الطفيل العامري أبو محمد البكَّاء الكوفي، عن ابن إ 2)
بن إدريس واألعمش وغيرىم، وعنو أحمد والفبلس والحسن بن عرفة وآخروف، قاؿ أبو زرعة 



صدوؽ وقاؿ أحمد: ليس بو بأس، وقاؿ ابن عدي: ما أرى بروايتو بأساً، توفي سنة ثبلث 
 وثمانين ومائة، احتج بو الشيخاف والترمذي وابن ماجة.

ن زىير بن جروؿ، وعنو عبد اهلل أو عبيد اهلل بن )ش( زياد بن طارؽ الجشمي أبو َعْمرو، ع
 رماحس، وذكره السبكي، وقاؿ الذىبي: ال يعرؼ.

)مح ؽ( زياد بن عبلقة الثعلبي أبو مالك الكوفي، عن عمو قطبة وأسامة بن شريك وجرير 
البجلي، وعنو األعمش وشعبة والسفياناف، وثقو ابن معين والنسائي ورماه بعضهم بالنصب، 

 ة خمس وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.توفي سن
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)ش( زياد بن كليب العدوي والصواب ابن كسيب البصري، عن أبي بكرة، وعنو سعيد، وثقو 
 ابن حباف، احتج بو الترمذي والنسائي.

 زياد بن عوؼ، عن زيد بن أرقم، وعنو أبو إسحاؽ.
عن ابن عمر، وعنو شعبة ومالك، وثقو )ف( زياد بن مخراؽ المزني موالىم أبو الحرث البصري، 

 ابن معين والنسائي.
)ـ ش( زياد بن أبي مريم األموي مولى عثماف بن عفاف الجزري، عن عبد اهلل بن معقل بن 

 مقرف، وعنو عبدالكريم الجزري، وثقو العجلي وابن حباف.
في المدائني، )جا ش( زياد أبو مريم، عن عمار بن ياسر، وعنو علي بن الحسن، لعلو قيس الثق

 ويقاؿ: كوفي، عن علي وعمار، وعنو نعيم بن حكيم وعبد الملك بن حكيم.
ف( زياد بن المنذ أبو الجارود األعمى الكوفي المشهور بكنيتو عن اإلماـ زيد بن علي  4)نص 

وولده يحيى والكامل والباقر والصادؽ وأبي الطفيل وخلق، وعنو إسماعيل بن أباف ونصر بن 
عيل بن صبيح وخلق أحد رجاؿ الزيدية وإليو تنسب الجارودية، ثقة مأموف وقد مزاحم وإسما

 نالت منو النواصب وال التفات إلى قولهم، واحتج بو الترمذي.
زياد بن المنذر أبو حاتم، قاؿ الذىبي شيعي ضعفو أبو حاتم، قلت: روى لو أبو يعلى والطبراني 

 في الكثير.
ي، عن أنس، وعنو الحارث بن مسلم وغيره، ترجم لو في )ش( زياد بن ميموف الثقفي الفاكه

 الميزاف ترجمة سوء ولم أرى من وثقو.
)ـ( زياد بن نعيم، ىو زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمي، عن أبي ذر وأبي أيوب والحارث 

الصداي، وعنو بكر بن سوادة وعبد الرحمن بن زياد اإلفريقي، وثقو العجلي، توفي سنة خمس 



 تج بو األربعة إالَّ النسائي.وتسعين، اح
 )ش( زياد بن ىشاـ بن جعفر، عن محمد بن عبد الملك، وعنو إسماعيل بن عبد اهلل الضبي.

 )مح ط( زياد عن مواله ابن عباس، وعنو عبد العزيز بن أبي زياد.
)ش( زياد بن يحيى النكري الحساني أبو الخطاب العدوي البصري، عن ابن عيينة وداود بن 

سهل بن أحمد بن عثماف، وعنو أبو روؽ ومطين والجماعة وغيرىم، وثقو أبو حاتم، الفضل و 
 توفي سنة أربع وخمسين ومأتين.
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)ش( زياد بن يحيى أبو طالب البصري، عن معمر بن محمد، وعنو يحيى بن محمد البختري، 
 وثقو أبو بكر الحافظ الخطيب أىملو موالنا.

 ن معبد، وعنو سعد بن عبد اهلل.)ط( زياد العبدي، عن علي ب
)ـ( زياد الصفر والصواب بن أبي مسلم الصفار أبو عمر الفراء البصري، عن الحسن وخبلس 

وصالح بن الخليل، وعنو ابن المبارؾ وإسرائيل ووكيع وغيرىم، وثقو أحمد وأبو داود وغيرىما، 
 احتج بو البخاري وأبو داود والنسائي.

 عن فضيل، وعنو أحمد العسكري.)جا( زياد بن أبي بريدة، 
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 من اسمو زيد
ؿ كم قب ف محيط( زيد بن أسلم العدوي موالىم المدني أحد األعبلـ، عن علي عليو  5)

السبلـ وابن عمر وجابر وعائشة وخلق من التابعين، وعنو مالك وبنوه عبد الرحمن وأسامة وابن 
بة وأبو حاتم والنسائي، وكاف زين العابدين عجبلف وبشر وخلق، وثقو أحمد ويعقوب بن أبي شي

 يجلس إليو، توفي سنة ست وثبلثين ومائة في ذي الحجة، احتج بو الجماعة.
)ط( زيد بن إسماعيل الشريف أبو الحسين الحسني اإلماـ، عن أبي العباس الحسني، عن 

 ب.أحمد بن مسرور، عن الهادي للحق عليو السبلـ وعنو أبو الحسن علي بن أبي طال
 )جا( زيد بن إسماعيل، عن كثير بن ىشاـ، وعنو الحسن بن علي السراج.

 جا( زيد بن أبي أرطأة الفزازي، عن جبير بن نفير، وعنو ابن جابر.
)مح ش كم( زيد بن أبي أنيسة الغنوي أبو أسامة الخزرجي، عن األعمش وشهر بن حوشب 



ماعة، وثقو ابن معين وابن سعد، وعطاء وعدة، وعنو أبو حنيفة وعمرو بن الحارث ومالك وج
 توفي سنة أربع وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.

)مح ـ ش( زيد بن جبيرة بن محمود بن جبير األنصاري، عن داود بن الحصين، وعنو الليث 
 ويحيى بن أيوب وغيرىما، ضعف بغير حجة، قاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل.

اجب، عن علي بن عمر الحسني، وعنو شيخ )مع ؽ( زيد بن حاجب ويقاؿ جعفر بن ح
 الزيدية، عبد العزيز ومحمد بن أحمد المقرئ، وأبو عبد اهلل في الجامع الكافي وغيرىم.

 )ش( زيد بن الجرشي، عن ىماـ، وعنو ابن عبداف.
قب ؽ( زيد بن الحباب العكلي أبو الحسين الكوفي الجواؿ، عن مالك بن مغوؿ  3)

حمد وابن المديني وابن لهيعة وخلق، وثقو ابن المديني وأبو حاتم، والسفيانين وخلق، وعنو أ
 توفي سنة ثبلث ومأتين، احج بو مسلم واألربعة.

)ش( زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قاؿ في التهذيب: لو رواية عن 
 أبيو، عن جده، وعنو علي بن محمد.
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بن أبي طالب، كاف يتوال صدقات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو )مح ش( زيد بن الحسن بن علي 
وآلو وسلم، عن أبيو، عن جده، وعنو ولده الحسن، وكاف سيداً شريفاً مبجبًل، واهلل أعلم ما 

 الذي خلفو عن عمو الحسين، توفي بين المدينتين، عن خمس وتسعين أو مائة.
ن علي بن أبي طالب أبو طاىر، عن )ـ( زيد بن الحسن بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين ب

 أبي بكر بن أبي أويس، وعنو السيد الحسين بن علي المصري ومحمد بن الحسين العلوي.
)مح محيط( زيد بن الحسن القرشي األنماطي أو األنطاكي، عن زيد بن علي مناظرتو لهشاـ 

باد بن يعقوب، والنفس الزكية والصادؽ وغيرىم، وعنو موسى بن جعفر وعبد اهلل بن جعفر وع
 وكاف فاضبلً ناسكاً متابعاً لئلماـ زيد ذكره ابن حباف في الثقات، احتج بو الترمذي.

)ط( زيد بن الحسن العلوي، عن عبد اهلل بن موسى وأبي بكر بن أبي أويس، وعنو يحيى بن 
 الحسن العقيقي لعلو األوؿ.

اب: زياد بن الحصين بن قيس )ـ( زيد بن الحصين، عن أبي يزيد الضبي، وعنو إسرائيل والصو 
 وثقو النسائي.

)مح ط ؿ ف( زيد بن الحواري أبو الحواري البصري، عن أنس وابن المسيب ويزيد الرقاشي 
وسعيد بن جبير وعدة، وعنو شعبة والثوري ومسعر بن كداـ وابن أبي يحيى، وقاؿ أحمد والدار 



 قطني: صالح احتج بو األربعة.
 د اهلل بن لهيعة، وعنو ابن أبي شيبة.)مح( زيد بن الخطاب، عن عب

 )ـ( زيد بن أبي زياد، عن عبيد اهلل بن الحارث، وعنو محمد بن فضيل والصواب: يزيد.
)ط( زيد بن سعيد الواسطي أبو علي، عن إبراىيم بن محمد الفزاري، وعنو ابو إسحاؽ الفارسي 

 لو فرد حديث، قاؿ الذىبي: باطل متنو.
سبلـ الحبشي الدمشقي، عن جده ممطور، وعدي بن أرطأة، وعنو  )ط( زيد بن سبلـ بن أبي

 أخوه معاوية وحضرمي، وثقو النسائي وغيره، احتج بو مسلم واألربعة.
)قب( زيد بن طاىر بن يسار البصري أبو منصور، عن الحسن بن محمد السباطي، وعنو أبو 

 الحسن بن المغازلي.
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لرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، عن سليماف بن داود )ش( زيد بن عبد الحميد بن عبد ا
 األمير، وعنو داود بن عطاء، روى لو ابن ماجة.

 )ط( زيد بن عبد اهلل البكائي، عن الليث والصواب زياد بن عبد اهلل البكائي.
)جا( زيد بن عبد اهلل بن مسعود الهاشمي أبو القاسم المعروؼ بالشريف السيلقي، عن الحسن 

وجعفر بن إبراىيم الهادي ومحمد بن يحيى وجماعة منهم الطبراني لو األربعين بن عرفة 
المعروفة بالسيلقية رواىا عنو أبو علي الحسن بن علي بن الحسين الرازي وأبو طالب علي بن 
الحسين الرازي، وقد تحامل عليو الذىبي وغيره وال وجو لذلك، فقد ذكره ثبلثة من أئمتنا ىم 

ش وأىل المعرفة بالحديث الصَّحيح والسقيم المنصور باهلل أعلم الناس أىل الحك والتفتي
بحديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلو علم شيئاً مما ذكره الذىبي وغيره لصرح بو 
واإلماـ الصواـ القواـ قمطر العلـو يحيى بن حمزة واإلماـ المهدي المقدـ في كل فن، وقاؿ 

قية، وينصر ما ذىبنا إليو الحديث الثامن عشر، وىو مما تلقى في حديث من أحاديث السيل
 بالقبوؿ، ولم ينكر.

)ط( زيد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب، عن أبيو وعبداهلل بن محمد، وعنو رافع وحفيده عمر 
 بن محمد، قاؿ الخزرجي: موثق، احتج بو الشيخاف والنسائي وابن ماجة.

، عن سمرة بن جندب، وعنو ولده سعيد وغيره، وثقو )مح( زيد بن عقبة الفزاري الكوفي
 النسائي وابن حباف.



علوي محيط( أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإماـ المتقين المبشر بو على لساف الرسوؿ  5)
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم األمين المشهود لو بالجنة على رغم أنوؼ الناصبين.
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بن أبي طالب صلوات اهلل عليو أبو الحسين الشهيد المدني،  زيد بن علي بن الحسين بن علي
عن أبيو وأبي الطفيل وجابر وأباف بن عثماف وعبد اهلل بن أبي رافع وغيرىم، وعنو أوالده يحيى 
وعيسى ومحمد وحسين وعمرو بن خالد وأبو حنيفة ومعمر بن خيثم وىاروف بن سعد ومنصور 

ئر فيو وأخباره ومناقبة بالتأليف، استشهد صلوات اهلل بن المعتمر وخلق كثير قد أفردت البشا
 عليو أوائل صفر سنة اثنين وعشرين ومائة، وقيل سنة إحدى وعشرين واهلل أعلم.

)ـ( زيد بن علي بن الحسين بن علي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بن عمر، وعنو منصور بن الحسيني الزيدي، عن علي بن جعفر بن محمد، وعيسى بن عبد اهلل 

نصر والفضل بن جعفر بن أبي طالب، قاؿ ابن أبي الرجاؿ: كاف عالماً كبيراً وفاضبلً شهيرًا، 
وىو راوي خطبة فاطمة الزىراء، عن مشائخو آؿ الرسوؿ، وقد وىم بعض الناس أف الراوي 

زيد بن علي،  جده اإلماـ األعظم زيد بن علي، قلت لعلو سقط على الراوي، عن أبيو، عن جده
 عن أبيو، عن عمتو زينب وإال فقد رواه المرتضى الموسوي بطريق أخرى، عن اإلماـ األعظم.

)ـ( زيد بن علي الزبيري أبو الفضل الرازي، عن أبي محمد عبد اهلل بن بشر حديث المناشدة 
رياسات، بطولو، وعنو المؤيد باهلل. قاؿ في سيرتو: وكاف القاضي أبو الفضل من بيت العلم وال

 وكاف من أصحاب المؤيد باهلل.
)ط( زيد بن علي بن دينار النخعي أبو أسامة الرقي، عن جعفر بن برقاف، وعنو ابنو محمد وأبو 

يوسف الصيدالني، ذكره ابن حباف في الثقات، وقاؿ في ىامش أمالي أبي طالب، أحد 
ولعلو الراوي، عنو اإلماـ ( وأخرج لو النسائي في عمل اليـو والليلة 154الحفاظ، مات سنة )

 أبو طالب؛ ألنو روى عن أبي أسامة، عن عمرو بن ميموف.
)ش( زيد بن عوؼ أبو ربيعة ولقبو فهد، عن حماد بن سلمة، وعنو عمراف بن عبد الرحمن وأبو 

 سلمة تكلموا عليو بغير حجة.
 ححة.)ـ( زيد بن قسيط، عن خارجة، وعنو أبو صخر والصواب يزيد كما في النسخ المص
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)ش( زيد بن مالك، عن سليم بن عامر، وعنو إسماعيل بن عياش، قاؿ موالنا أظنو زيد بن أبي 
 مالك.

)علوي( زيد بن محمد بن جعفر العامري، عن جعفر بن محمد بن مرواف، وعنو أبو القاسم 
 حفص بن محمد، أو حسين.

الحسن بن زيد بن الحسن بن )ط( زيد بن محمد الداعي بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
علي بن أبي طالب الحسني أبو الحسين الهاشمي أسر في الوقعة التي قتل فيها أبوه، ولو أشعار 

 رائقة منها:
 اسجن وقيد واشتياؽ وغربٌة ونأي حبيب إف ىذا لثقيل

 أيا شجرات الحور من شط ىرىر لشوقي إلى إفيائكن طويل
 رجو، توفي في حدود الثبلث المائة تقريباً.ولما بلغت إسماعيل بن أحمد رؽ لو وأخ

 )ـ( زيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، وعنو صدقة بن خالد والصواب يزيد.
 )ط( زيد بن زيد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء، وعنو: شعبة والصواب: يزيد.

 طاف.)ط( زيد بن المعدؿ، عن يحيى بن شعيب، وعنو حسين بن نصر ومحمد بن مرواف الق
)ـ( زيد بن أبي نعيم عبد الرحمن القارئ المدني، عن أبي سعيد، وعنو يزيد بن أبي زياد، عده 

 الحاكم في الثقات.
 )كم( زيد بن أبي أنيسة عن األعمش، وعنو عبد اهلل بن عمر الرقي.

)ـ ش( زيد بن أبي واقد القرشي أبو عمرو الدمشقي، عن جبير بن نفير وحزاـ بن حكيم 
ثير بن مرة، وعنو صدقة السمين، وبقية توفي سنة ثماف وثبلثين ومائة، وثقو أحمد ومكحوؿ وك

 وابن معين، واحتج بو البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.
( زيد بن وىب الجهني أبو سليماف الكوفي، ىاجر فمات النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم 4)

وابن مسعود وطائفة، وعنو حبيب بن  وىو في الطريق، عن علي وعمر وأبي ذر وعثماف وحذيفة
أبي ثابت وسلمة بن كهيل واألعمش وخلق، وثقو ابن معين وابن خراش، توفي سنة تسعين أو 

 بعدىا، احتج بو الجماعة، وكاف قد شهد مشاىد الوصي صلوات اهلل عليو.
، عن علي، وعنو أبو إ سحاؽ )ش( زيد بن يثيغ أو ثيغ بمعجمة أو أثيل أو يثيع بمهملة مخضـر

 وثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي وعداده في خيار الشيعة.
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 )ؿ( زيد بن يحيى الهروي، عن عمر بن جرير، وعنو نصر بن عبد الملك.
 )مح( زيد أبو رجاء، عن زاذاف، وعنو أبو سلمة والصواب يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء.

 )مح( زيد العمي، عن أنس ىو الحواري.
مجاىد، وعنو الفياظ بن غزواف، ىو زيد بن الحجاج أبو أسامة الكوفي، وثقو ابن  )جا( زيد عن

 معين وابن حباف، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، احتج بو النسائي وأبو داود.
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 حرؼ السين المهملة
 )ش( سابق عن زيد بن أبي أنيسة، وعنو عثماف بن عبد الرحمن، يحتمل أف يكوف الرقي.
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 من اسمو سالم
)ط( سالم بن أبي أمية التميمي موالىم أبو النضر المدني، عن أنس وابن مسعود، وعنو ولده 

إبراىيم والليث ومالك وغيرىم، وثقو ابن معين والنسائي، توفي سنة تسع وعشرين ومائة، احتج 
 بو الجماعة.

ابر وأخيو عبيد بن أبي ( سالم بن أبي الجعد، رافع األشجعي موالىم الكوفي، عن علي وج4)
الجعد وغيرىم، وعنو األعمش وعمرو بن مرة والحكم بن عتيبة وطائفة، وثقو ابن معين وأبو 

زرعة والنسائي، توفي سنة سبع وتسعين أو ثماف أو مائة، احتج بو الجماعة، وعداده في ثقات 
 الشيعة.

وعنو أبو العباس )ـ( سالم بن الحسن بن سالم البغدادي، عن يوسف بن سالم القصار، 
 الحسني.

)مح( سالم بن أبي حفصة العجلي أبو يونس الكوفي، عن الشعبي وإبراىيم التيمي، وعنو 
إسرائيل والسفياناف ومحمد بن فضيل، قاؿ أبو حاتم: عامة ما يرويو في فضائل أىل البيت من 

عبدي: رأيت الغالين في متشيعي الكوفة، يكتب حديثو وال يحتج بو، وقاؿ محمد بن بشير ال
سالم بن أبي حفص أحمق يقوؿ وددت أني كنت شريك علي في كل ما كاف فيو، ووثقو ابن 

معين وعداده في ثقات محدثي الشيعة، توفي قريباً من سنة أربعين ومائة، احتج بو البخاري في 
 األدب والترمذي.



عن أبيو وعائشة ؿ( سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب العدوي أحد الفقهاء السبعة،  5)
ورافع بن خديج وغيرىم، وعنو أبو بكر ولده والفضل بن عطية وعمرو بن دينار وابن عيينة 

 والزىري وغيرىم، توفي سنة ست ومائة، كاف أبوه مبجبلً لو ومعظماً، احتج بو الجماعة.
)ش( سالم بن عجبلف مولى محمد بن مرواف بن الحكم أبو محمد الكوفي األفطس، عن ابن 

ر وأبي عبيدة بن عبد اهلل، وعنو الثوري ومرواف بن شجاع وشريك وثقو أحمد، وقاؿ أبو جبي
حاتم: صدوؽ مرجي اتهم بأمر سوء فقتلو عبد اهلل بن علي صبراً سنة ست ومائة، احتج بو 

 الجماعة إال مسلماً والترمذي.
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ابن جريج وعمو عامر، )ش( سالم بن نوح بن عطاء أبو سعيد البصري، عن يونس بن عبيد و 
وعنو بندار والفبلس وعبد الرحمن بن محمد بن منصور وأحمد ووثقو وكذا أبو زرعة، توفي بعد 

 المأتين، احتج بو مسلم واألربعة إال ابن ماجة.
)مح( سالم الخياط بن عبد اهلل البصري مولى عكاشة المكي، عن الحسن وعطاء وسالم وابن 

ن موسى وأبو عاصم ووكيع، قاؿ ابن عدي: ما أرى بعامة حديثو أبي مليكة، وعنو عبيد اهلل ب
 بأساً ووثقو ابن حباف، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

 )محيط( سالم مولى اإلماـ زيد بن علي، عن مواله، وعنو الحسين بن زيد.
 )نص( سالم سمعت جعفراً عليو السبلـ، وعنو عبد اهلل بن داىر لم يذكره موالنا.

 ن الجرجاني في بن عجبلف األفطس.)مح( سالم ع
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 من اسمو السائب
)مح( السائب بن مالك الكوفي والد عطاء عن علي عليو السبلـ وعمار وعنو عطاء وأبو 

إسحاؽ وأبو البختري، وثقو العجلي وابن حباف، توفي رأس المائة، احتج بو األربعة، وعداده في 
 خلص الشيعة.

مامة الكندي يعرؼ بابن أخت نمر صحابي بن صحابي كذا في )مح( السائب بن يزيد بن ث
الخبلصة ولو عن عمر، وعنو ابنو عبد اهلل والزىري ويحيى بن سعيد وروايتو عن رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو وآلو وسلم في الكتب كلها، توفي سنة ست وثمانين أو إحدى وتسعين، احتج بو 



 الجماعة.
محذورة، وعنو ابنو عثماف، وثقو ابن حباف، احتج بو أبو  )ـ( السائب المكي، عن مواله أبي

 داود والنسائي.
السائب بن فروخ المكي أبو العباس الشاعر، عن ابن عمر، وعنو عمرو بن دينار، وثقو أحمد، 

واحتج بو الجماعة، قاؿ الصفدي في نكت الهمياف: كاف السائب بن فروخ المكي ىجاًء خبيثاً 
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ولو شعر ىجاء في أبي الطفيل. فاسقاً مبغضاً آلؿ رسوؿ
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 من اسمو سيبلف
)ـ( سيبلف مولى مالك بن أويس بن الحدثاف أبو عبد اهلل البصري، عن أبي سعيد وعائشة، 

 0وعنو يحيى بن أبي كثير وبكير بن األشجع وأبو األسود ذكره في اإلكماؿ.
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 من اسمو سبراف
 ا( سبراف بن محمد، عن ابن أخيو العسكري، أجازه.)ج
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 من اسمو سدير
)ط محيط( سدير بن حكيم الصيرفي الكوفي، عن الباقر، وعنو ولده حباف والثوري، قاؿ 

 العقيلي: كاف ممن يغلو في الرفض، وقاؿ الذىبي: صالح الحديث، وثقو ابن معين.
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 من اسمو سديف
لباقر، وعنو حباف بن سديف، عداده في ثقات الشيعة، خرج مع النفس )نص( سديف عن ا

 الزكية فظفر بو الدوانيقي فقتلو، قاؿ العقيلي: كاف من الغبلة في الرفض.
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 من اسمو سريح
)ـ( سريح بن النعماف الجوىري اللؤلؤي أبو الحسين البغدادي، عن ابن علية وابن عيينة 

ي والبخاري وأحمد ووثقو، وكذلك ابن معين، توفي سنة سبع عشرة وطائفة، وعنو عباس الدور 
 ومأتين، احتج بو البخاري واألربعة.

)ط ش( سريح ابن يونس بن إبراىيم المروزي أبو الحارث عن ىشيم وعباد بن كثير وأبو خالد 
ي األحمر، وعنو مسلم والبغوي وأبو الشيخ وعده، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو ابن معين، توف

 سنة خمس وثبلثين ومأتين، احتج بو الشيخاف والنسائي.

(1/448) 

 
 

 من اسمو السري
، وعنو حاتم  )مح ط( السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، عن الشعبي وقيس بن أبي حاـز

 بن إسماعيل ومحمد بن فضيل ومكي بن إبراىيم تكلموا عليو بغير حجة، روى لو البيهقي.
 ، عن الصادؽ، وعنو عبد السبلـ بن الحجاج.)ش محيط( السري بن خالد

)مح ط( السري بن عبد اهلل السلمي، عن الصادؽ وابن البريد وأبو الجارود، وعنو عباد بن 
 يعقوب وأحمد بن صبيح ومحمد بن جميل.

)ف ش( السري بن سهل، عن عبد اهلل بن رشيد، وعنو عبد الصمد بن علي الطيالسي 
 والطبراني.

 د، عن الصادؽ، وعنو حماد بن عمرو أىملو موالنا.)ش( السري بن شدا
)ش( السري السقطبي أبو الحسن، عن معروؼ الكرخي، وعنو الجنيد وفاتو سنة إحدى 

 وخمسين ومأتين.
)ش( السري بن مسكين المدني، عن الوقاصي وابن أبي ذىب، وعنو ابن أبي أويس وجعفر بن 

 بن ماجة أىملو موالنا.مسافر، قاؿ ابن حباف مستقيم الحديث، روى لو ا



)ش( السري بن ينعم الجيبلني، عن أبيو وعامر بن جشيب، وعنو بقية وإسماعيل بن عياش، 
 وثقو ابن حباف، واحتج بو النسائي.

 )ش( السري بن يحيى، عن ابن شجاع، وعنو عثماف بن اليماف.

(1/449) 

 
 

 من اسمو سعَّاد
عن ابن أبي جحيفة وأبي إسحاؽ وجابر  )ش( سعَّاد بن سليماف الجعفي الكاىلي الكوفي،

الجعفي، وعنو أبو عتاب وجبارة وزياد بن عبلقة، قاؿ أبو حاتم: شيعي ليس بالقوي وفي 
 الكاشف: شيعي صويلح، وثقو ابن حباف، واحتج بو ابن ماجة، عداده في الشيعة.

(1/450) 

 
 

 من اسمو سعد
و وعبد اهلل بن جعفر وأنس وطائفة، ش( سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن الزىري، عن أبي 2)

وعنو ابنو إبراىيم والحماداف والسفياناف، ذكره المنصور باهلل في رجاؿ العدؿ والتوحيد، قاؿ في 
الكاشف: ثقة إماـ، وقاؿ شعبة: ثبتاً فاضبًل، وقاؿ أحمد: ىو خير من مالك، توفي سنة خمس 

 وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة.
كعب بن عجرة األنصاري، عن أبيو وأنس وجابر، وعنو ابن جريج وابن   )ط( سعد بن إسحاؽ بن

إسحاؽ وشعبة ومالك، وثقو النسائي وابن معين والدار قطني، توفي بعد األربعين والمائة، احتج 
 بو األربعة.

)ىػ مح( سعد بن أبي سعيد المقبري أبو سهل، عن أخيو عبد اهلل والفضل بن دلهم، وعنو 
م الرسي والحميدي وىشاـ بن عمار، قاؿ ابن عدي: لم أَر للمتقدمين فيو  القاسم بن إبراىي

 كبلماً، احتج بو ابن ماجة، توفي سنة ثبلث أو خمس وعشرين ومائة.
)ط( سعد بن سعيد بن قيس أخو يحيى بن سعيد األنصاري، عن أنس والسائب بن يزيد 

وآخروف، قاؿ ابن عدي: ال أرى  والقاسم بن محمد وآخرين، وعنو أبو معاوية وأبو أسامة وشعبة
 بحديثو بأساً، وقاؿ ابن سعد: ثقة، احتج بو مسلم واألربعة.

 )ط( سعد بن سعيد أبو نصر عن أبي طبية، وعنو الفضل بن سعيد العتكي.
 )مح( سعد بن سعيد، عن أبي ىريرة والصواب سعد بن أبي سعيد.



 ملو موالنا.)ش( سعد بن سعيد يروي عن .....، وعنو محمد بن عمرو أى
)ط( سعد بن سليماف، عن يحيى المتوكل، وعنو إبراىيم بن المتوكل والصواب سعاد بن 

 سليماف.
 )مح( سعد بن سليم، عن أبيو، وعنو يحيى بن العلى.

)ط ش( سعد بن سهل بن زنجلة الصفدي، عن أبي صالح كاتب الليث، وعنو عبد الرحمن بن 
ؿ في الكاشف: وثق، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ثابت، وقيل سهل بن زنجلة بحذؼ سعد، قا

 توفي في حدود األربعين والمأتين، احتج بو ابن ماجة.
)ط( سعد بن سناف، ويقاؿ سناف بن سعد الكندي المصري، عن أنس، وعنو يزيد بن أبي 

 حبيب، وثقو أحمد وابن معين، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

(1/451) 

 
 

 م بن الحكم، وعنو أبو بكر محمد بن عز الدين أىملو موالنا.)ـ( سعد بن سيف، عن القاس
)ش( سعد بن شعبة بن الحجاج، عن أبيو والحسن، وعنو إبراىيم بن راشد، قاؿ أبو حاتم: 

 صدوؽ وليس عنده عن أبيو كبير شيء.
)مح ؽ( سعد بن طارؽ األشجعي أبو مالك، عن أبيو وأنس وربعي بن خراش، وعنو شعبة وأبو 

 الثوري، وثقو أحمد وابن معين، بقي إلى حدود األربعين والمائة، احتج بو الجماعة.معاوية و 
)مح ط ش ؽ( سعد بن طريف الحنظلي األسكاؼ، عن الحسن السبط واألصبغ بن نباتة 

والباقر وزيد بن علي، وعنو ابن عيينة وإسرائيل وحسين بن علواف وخلق من الشيعة، وعداده في 
 الترمذي وابن ماجة.ثقات الشيعة، احتج بو 

 سعد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، وعنو الربيع بن سهل الفزازي.
 )ط( سعد بن عبد اهلل، عن أحمد بن محمد األشعري، وعنو حمزة بن القاسم العلوي.

)ط( سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزىر أبو عبيد المدني، عن علي وعمر، وعنو الزىري 
 ثقو ابن سعد، توفي سنة ثماف وتسعين، احتج بو الجماعة.وسعيد بن خالد، و 

( سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي، عن ابن عمر واألحنف والبراء بن عازب، وعنو 4)
السدي ومنصور واألعمش وغيرىم، وثقو ابن معين والنسائي، مات في والية عمرو بن ىبيرة، 

 احتج بو الجماعة.
لقرض المؤذف، عن أبيو، وعنو ابنو عبد الرحمن وعبد الكريم بن )ش( سعد بن عمار بن سعد ا

 أبي المخارؽ، احتج بو ابن ماجة.



 )ط( سعد بن مالك الكاتب، عن جعفر بن إبراىيم الجعفري، وعنو أحمد بن عبد اهلل.
( سعد بن معبد مولى الحسن السبط، عن الوصي ومواله، وعنو ابنو حسن بن سعد، وثقو في 2)

 حباف، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو ابن ماجة. الكاشف وابن
)ـ ش( سعد بن ىشاـ بن عامر األنصاري، عن أبيو وابن عباس وأنس وعائشة، وعنو زرارة بن 

 أبي أوفا والحسن بن حميد وحميد بن عبد الرحمن، وثقو النسائي، واحتج بو والجماعة.

(1/452) 

 
 

خالد لعلو أخو يحيى بن سعيد أو ابن عبد الحميد  سعد األنصاري، عن الباقر، وعنو أبو
 األنصاري اهلل اعلم.

(1/453) 

 
 

 من اسمو سعداف
)ف( سعداف بن نصير المخرمي األزرؽ، عن إسحاؽ، وعنو المحاملي، قاؿ في التذكرة، ىو 

 مسند بغداد، توفي في سنة خمس وستين ومأتين.

(1/454) 

 
 

 من اسمو سعر
 و ابن جدعاف.سعر التميمي، عن علي، وعن

(1/455) 

 
 

 من اسمو سعير مصغراً 
سعير بن الحسن التميمي الكوفي أبو مالك، عن عبد اهلل الكامل وحبيب بن أبي ثابت وابن 

إسحاؽ وغيرىم، وعنو ابن عيينة وخالد بن عمر األموي وإبراىيم بن يوسف الصيرفي، ذكره في 
 اإلكماؿ.



(1/456) 

 
 

 من اسمو سعدويو
عيد الجرجاني، عن نهشل وعبد العزيز بن رواد، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم )ش( سعدويو بن س

 تكلموا عليو بغير حجة.

(1/457) 

 
 

 من اسمو سعيد
)ط( سعيد بن إبراىيم المصري أبو عثماف البصري، عن حسن بن علي، وعنو ابن عدي 

 الحافظ.
 )ش( سعيد بن إسحاؽ بن كعب، عن جابر والصواب سعد.

 نصاري، عن أبيو وعنو توبة.)ش( سعيد بن أوس األ
)ش( سعيد بن أوس األنصاري أبو زيد النحوي، عن عوؼ بن أبي جبلة، وعوف وابن ُعَمر وابن 

العلى، وعنو عمرو بن شبة والكجي والقاسم بن سبلـ، وثقو صالح بن محمد عداده في 
لتشيع، وكاف من الشيعة، قاؿ عبد الواحد في مراتب النحويين: كاف ثقة مأموناً عندىم ويذكر با

أىل العدؿ، وكاف الخليل يرجع إلى قولو، توفي سنة خمس عشرة ومأتين، احتج بو أبو داود 
 والترمذي.

( سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، عن أبي الطفيل وأبي عثماف النهدي وأبي 2)
وأربعين ومائة،  نصرة، وعنو شعبة والثوري والحماداف وطائفة، وثقو ابن معين، توفي سنة أربع

 احتج بو الجماعة.
)ط ش( سعيد بن أيوب الخزاعي المصري، عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، وعنو ابن 
 جريح وابن وىب وثقو ابن سعد وابن معين، توفي سنة إحدى وستين ومائة، احتج بو الجماعة.

ه، وعن أنس، وعنو ابن )ـ( سعيد بن أبي بردة عامر بن أبي موسى األشعري، عن أبيو، عن جد
 دينار، وقتادة ومسعر وشعبة، وثقو ابن معين، احتج بو الجماعة.

)ش ؽ( سعيد بن بشير األزدي أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق، عن قتادة وابن الزبير 
والزىري، وعنو ابن مهدي وعبد الرزاؽ والوليد بن مسلم وغيرىم، وثقو دحيم وابن عيينة 

صور باهلل: كاف عدلياً، وقاؿ أبو حاتم: محلو الصدؽ وأثنى عليو غيرىم، وشعبة، وقاؿ المن



 وضعفو آخروف، احتج بو األربعة، توفي سنة ثماف وستين ومائة.
 )ش( سعيد بن بشار، عن شعبة، وعنو مهلب بن العلى.

(1/458) 

 
 

عمر ؿ( سعيد بن جبير الوالبي موالىم الكوفي، أحد األعبلـ، عن ابن عباس وابن  5)خب 
وأنس وعائشة وعبد اهلل بن المغفل وعدي بن حاتم، وعنو عمرو بن دينار وأيوب وسلمة بن  

كهيل وعطاء ابن السائب وعاصم ومسروؽ والمنهاؿ وخلق، وثقو البلكاني وأثنى عليو غيره، 
وعداده في ثقات محدثي الشيعة، خرج على الحجاج مع اإلماـ الحسن فظفر بو، فقتلو سن 

 لل رأسو بعد أف باف، واحتج بو الجماعة.خمس وتسعين وى
 )ط( سعيد بن جبير بن الفضل العباداني عن أحمد بن سعيد وعنو محمد بن ىاروف.

)محيط( سعيد بن جهماف األسلمي أبو حفص البصري، عن سفينة، وعنو العواـ وثقو ابن معين 
 وأبو داود وابن حباف، توفي سنة ست وثبلثين ومائة، احتج بو األربعة.

 )ـ( سعيد بن حماد، عن زيد ، وعنو أسد لعلو المعاصر لوكيع.
 )ش( سعيد بن حجاج، عن عدي بن ثابت، وعنو ىشيم بن عدي.

 )ش( سعيد بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، وعنو ولد أخيو حمزة بن مالك.
)ط( سعيد بن حفص الهذلي النفيلي أبو عمر، عن موسى بن أعين، وعنو الحسن بن سفياف، 

 ابن حباف، توفي سنةسبع وثبلثين ومأتين، احتج بو النسائي. وثقو
 )نص( سعيد بن حنظلة، عن مازف العبدي، وعنو محمد بن إسماعيل.

)جا ش( سعيد بن خالد بن عبداهلل بن قارض الكناني المدني، عن ربيعة بن عباد، وعنو ابن أبي 
 و داود وابن ماجة.ذؤيب وثقو ابن حباف، وقاؿ الدار قطني، يحتج بو، احتج بو أب

( سعيد بن خالد الخزاعي المدني، عن عبد اهلل بن الفضل وغيره، وعنو يعقوب الحضرمي 2)
 وغيره، احتج بو ابو داود.

(1/459) 

 
 

)ط علوي( سعيد بن خثيم بن رشد الهبللي أبو معمر الكوفي، عن زيد بن علي وأخيو معمر 
محمد بن ميموف وابن حنبل وخلق، قاؿ ابن وحزاـ بن عثماف وجماعة وعنو )مح( وإبراىيم بن 

معين: شيعي ثقة وذكره ابن حباف في الثقات قلت: شهد مقتل اإلماـ زيد صلوات اهلل مجاىداً 



(، ُثمَّ بايع اإلماـ 169( ثم أدرؾ اإلماـ الحسين بن علي وخرج معو سنة )161معو في سنة )
وعداده في ثقات محدثي الزيدية، يحيى بن عبد اهلل في ىذه السنة بعد استشهاد الحسين، 

 احتج بو الترمذي والنسائي.
)ش( سعيد بن راشد المازني السماؾ، عن عطاء، وعنو شيباف بن فروخ، تكلموا علييو بغير 

 حجة.
)ش( سعيد بن زربي الخزاعي أبو عبيدة البصري، عن ثابت، عن أنس حديث الطير، وعن 

 قد نالوا منو، احتج بو الترمذي.الحسن، وعنو يزيد بن ىاروف ويونس المؤذف و 
 سعيد بن روح بن حفص العجلي، عن مالك بن إسماعيل، وعنو يحيى بن حسن العقيلي.

)ط( سعيد بن زياد األنصاي المدني، عن جابر وعنو بن سعيد بن ىبلؿ، احتج بو البخاري في 
 األدب وأبو داود والنسائي في عمل اليـو والليلة.

أبو عثماف الخراساني، ُثمَّ المكي، عن ابن جريج وابن أبي ليلى،  )ـ( سعيد بن سالم القداح
وعنو علي بن حرب والشافعي ويحيى بن آدـ، قاؿ ابن عدي: صدوؽ وقاؿ أبو حاتم محلو 
الصدؽ، وقاؿ ابن معين: ال بأس بو، وقاؿ أبو داود صدوؽ يذىب إلى االرجاء، واحتج بو 

 النسائي.
زيد بن درىم أبو الحسن، عن أبي خالد وابن جدعاف، ش( سعيد بن زيد أخو حماد بن  2)

وعنو حميد بن قتيبة ويعقوب بن سفياف وأبو زكريا، قاؿ أحمد ال بأس بو، وقاؿ البخاري: 
 صدوؽ: وثقو ابن معين، توفي سنة سبع وستين ومائة، احتج بو الجماعة.

 )ط( سعيد بن سعيد بن قيس األنصاري، عن أنس، والصواب: سعد.

(1/460) 

 
 

ؽ( سعيد بن سعيد بن كيساف المقبري أبو سعيد المدني، عن أبيو وابن سعيد وأنس وأـ  5)
سلمة وعائشة وآخرين، وعنو ولده وأبو معشر والليث وخلق، وثقو ابن المديني وأبو زرعة 
والنسائي وابن سعد والذىبي، لكنو اختلط في آخر عمره، قيل أربع سنين قبل موتو، قاؿ 

ب أحداً أخذ عنو في اإلختبلط، توفي سنة ثبلث أو خمس وعشرين ومائة، الذىبي: وما أحس
 احتج بو الجماعة.

)ش جا( سعيد بن سليماف بن كثير، عن ابن شهاب، وعنو حسن بن صالح، قاؿ موالنا: 
 والصواب سعيد عن سليماف، عن ابن شهاب.

ن المنكدر، وعنو )ش( سعيد بن سلمة بن أبي الحساـ السدوسي، عن أبيو وزيد بن أسلم واب



التبوذكي ومحمد بن أبي بكر المقدمي وعبد اهلل بن رجاء، وثقو ابن حباف، احتج بو مسلم 
 والنسائي.

 )مرتضاه( سعيد بن سلمة، عن إسماعيل بن عبد اهلل، وعنو الحكم بن موسي.
 )ش( سعيد بن سلمة الثوري، عن محمد بن يحيى، وعنو أبو الشيخ.

بي أبو عثماف سعدويو الواسطي البزار، عن الليث وعباد وحماد ش( سعيد بن سليماف الض 2)
بن سلمة وغيرىم، وعنو أحمد بن أبي داود والبخاري وأبو داود وخلق، وثقو أبو حاتم وابن 

 سعد، توفي في ذي الحجة سنة خمس وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة.
 ك الرقاشي.)ف( سعيد بن سماؾ بن حرب، عن أبيو وعنو محمد أبو عبد المل

)ح ـ( سعيد بن سمعاف الزرقي، عن ابن حسنة الجهني وابن المبارؾ ومحمد بن المنكدر، 
 وعنو ابن وىب وابن أبي وىب وسابق الرقي، وثقو النسائي، واحتج بو أبو داود والترمذي.

 )ط( سعيد بن سناف ىو سعد.
 )ش( سعيد بن سناف، عن الشعثاء، وعنو سلمة بن المغيرة.

 بن شعيب، عن أبيو، وعنو إدريس بن سكنى.)ط( سعيد 
 )جا ش( سعيد بن الصلت، عن عمرو بن قيس، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم.

ش( سعيد بن عامر أبو محمد الضبعي البصري، عن ابن أبي عروبة وشعبة وجويرية بن  2)
بو إسماء، وعنو أبو بكرة وأحمد وإسحاؽ وابن معين، ووثقو، توفي سنة ثماف وثمانين، احتج 

 الجماعة.
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)ط ش( سعيد بن أبي عبد اهلل بن أبي رجاء األنباري، عن سعد بن غرار، وعنو أبو بكر بن 
 المفيد.

 )ط ش( سعيد بن عبد اهلل، عن أحمد بن محمد البرقي، وعنو حمزة بن القاسم.
جبير  )ـ( سعيد بن عبد اهلل، عن حماد، وعنو روح بن عبادة والصواب عبيد اهلل مصغرًا بن

 الثقفي البصري، وثقو أحمد وابن معين، واحتج بو البخاري والنسائي وابن ماجة.
 )ش( سعيد بن عبد الجبار، عن توبة ومحمد بن عمار، وعنو سلمة بن سالم وموسى الحماؿ.

( سعيد بن عبد الرحمن بن إبزاء الخزاعي موالىم الكوفي، عن أبيو، وعنو قتادة وذر بن عبد 3)
 لنسائي وابن حباف، واحتج بو الجماعة.اهلل، وثقو ا

)ؿ قب( سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل المخزومي، عن ابن عيينة والحسين بن زيد، وعنو 



 الترمذي والنسائي، ووثقو توفي سنة تسع وأربعين.
)ش( سعيد بن عبد الرحمن مولى آؿ سعيد بن العاص األموي، عن حنظلة األسلمي، وعنو 

 الرازي، وثقو ابن حباف. إسحاؽ بن سليماف
 سعيد بن عبد الرحمن بن أيوب األنصاري، عن أبيو، وعنو محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع.

 )جا( سعيد بن عبد العزيز، عن عبادة بن .......، وعنو بن عبلثة.
)ط( سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد الدمشقي، عن مكحوؿ ونافع 

شعبة والثوري ووكيع وخلق، وثقو ابن معين وأبو حاتم والنسائي، توفي سنة سبع وطائفة، وعنو 
 وستين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

)مح ط( سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، عن بشير بن بشار وسعيد بن جبير، وعنو 
 أبو نعيم ووكيع، وثقو أحمد والنسائي، واحتج بو الجماعة.

 عثماف، عن عمرو بن شمر، وعنو حسن بن عبد الواحد.)ط( سعيد بن 
 )مح( سعيد بن عثماف، عن عبد الرحيم، وعنو محمد بن جميل، الظاىر أنَّو األوؿ.

 )ش( سعيد بن عرار، عن أحمد بن يحيى، وعنو سعيد بن أبي عبد الّلو األنباري.
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صري العدلي، عن قتادة والحسن قب( سعيد بن أبي عروبة اليشكري موالىم أبو النصر الب 4)
وأيوب وخلق، وعنو محمد بن بشر ويزيد بن ىاروف وحفص بن غياث وخلق، وثقو ابن معين 

 (، وتوفي سنة ست وخمسين ومائة، احتج بو الجماعة.145وغيره، قيل اختلط سنة )
)ش( سعيد بن عفير، عن بن لهيعة وأبو حاتم محمد بن إدريس ومحمد بن عاصم، وعنو روح 

ن الفرخ وأبو أحمد العسكري، ىو سعيد بن كثير بن عفير األنصاري موالىم أبو عثماف ب
 المصري، قاؿ ابن عدي: صدوؽ: ثقة، توفي سنة ست وعشرين ومائة، احتج بو الشيخاف.

)قب( سعيد بن عقبة أبو الفتح، عن األعمش وجعفر بن محمد، وعنو أحمد بن حفص 
 السعدي، قد نيل منو بغير حجة.

سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي، عن الشعبي، وعنو عبد اهلل بن عمراف وغيره، )ش( 
قاؿ الجوزجاني، غاؿ زائغ يزيد في التشيع، وقاؿ الذىبي: صدوؽ، وقاؿ النسائي: ليس بو 

بأس، ووثقو ابن حباف وابن معين والنسائي والعجلي، توفي في والية خالد بن عبد اهلل، احتج بو 
 الترمذي، عداده في الشيعة.الشيخاف و 

 )نص( سعيد بن عمر العنزي، عن مسعرة بن صدقة، وعنو عباد بن يعقوب أىملو موالنا.



)ـ( سعيد بن عمرو الكندي األشعثي أبو عثماف الكوفي، عن جعفر بن سليماف وابن عيينة، 
 ومأتين.وعنو مسلم وموسى بن ىاروف ونجيح بن إبراىيم، وثقو أبو زرعة، توفي سنة ثبلثين 

)ـ( سعيد بن عمرو السكوني أبو عثماف الحمصي، عن بقية والمعافا بن عمراف، وعنو النسائي 
 وأبو وأبو عوانة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ.

 )مح( سعيد بن عمرو المقبري، عن سعدة العبدي، وعنو عباد.
 )مح( سعيد بن عمرو، عن زيد بن علي، وعنو حرب بن الحسن الطحاف.

ن تيار األنصاري الحارثي، عن البراء بن عازب، وعنو سعيد الثعلبي، ذكره ابن سعيد بن عمير ب
 حباف في الثقات.

)ش( سعيد بن عنبسة أبو عثماف الرازي، عن سعيد بن محمد الوراؽ، وعنو الحسن الداركي، 
 رموه بالكذب واهلل أعلم.
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كيساف وأبو إسحاؽ الهمداني،   )ـ( سعيد بن أبي كريب الهمداني، عن جابر، وعنو سليماف بن
 وثقو أبو زرعة، واحتج بو ابن ماجة.

 )ط( سعيد بن مالك، عن أبيو، وعنو عبد العزيز أبو القاسم الزبيدي.
)ش قب( سعيد بن كثير بن عفير األنصاري موالىم أبو عثماف المصري، عن ابن لهيعة والليث 

م وغيره، قاؿ ابن حجر: رمي بالتشيع، ابن سعد وبكار بن زكرياء ومالك وغيرىم، وعنو إبراىي
 قاؿ ابن عدي: صدوؽ ثقة، توفي سنة ست وعشرين ومأتين.

 )مح( سعيد بن محمد بن سعيد الحجواني الكوفي، عن وكيع، وعنو المرادي.
)ط( سعيد بن محمد بن نصر بن عبد الرحمن أبو عمرو الهمداني، عن إسحاؽ بن إبراىيم، 

 وعنو أبو العباس الحسني.
د بن محمد الجرمي الكوفي، عن شريك والمطلب بن زياد، وعنو البخاري ومسلم وإبراىيم سعي

 الجرمي، وثقو أبو داود وغيره، وعداده في ثقات الشيعة.
)ش( سعيد بن محمد الوراؽ أبو الحسن الكوفي، عن فضيل بن مرزوؽ ومطرؼ بن طريف 

و الترمذي وابن ماجة وضعفو وآخرين، وعنو أحمد وابن المديني وحكم بن سليماف، احتج ب
 آخروف.

 سعيد بن محمد بن كعب، عن أيبو، وعنو محمد بن الفضل الصاعدي.
)ـ ش( سعيد بن أبي مريم الحكم بن أحمد بن سالم أبو محمد الجمحي المصري، عن يحيى 



بن أيوب ومالك والليث وخلق، وعنو البخاري وابن معين وابن إسحاؽ وخلق، وثقو العجلي 
 وغيرىما، توفي سنة أربع وعشرين ومأتين، احتج بو الجماعة. وأبو حاتم

)ش( سعيد بن مسروؽ الثوري أبو سفياف الكوفي، عن أبي وائل والشعبي وعكرمة وعنو ابنو 
سفياف واألعمش وزائدة وطائفة، وثقو ابن معين وأبو حاتم وابن األثير في التاريخ، توفي سنة 

 لجماعة.ست أو ثماف وعشرين ومائة، احتج بو ا
)ش( سعيد بن مسلمة األموي، عن ليث وىشاـ، وعنو داود بن رشيد وغيره، ضعفو البخاري 

 وغيره، وثقو ابن حباف وابن عدي بقي إلى بعد المأتين، احتج بو الترمذي.
 )مح( سعيد بن مسلم، عن سعيد بن جبير، وعنو علي عبد اهلل بن مسلم.
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حزف بن أبي وىب أبو محمد القرشي المخزومي، عن  ف كم قب( سعيد بن المسيب بن 5)
علي وأبي سعيد وجابر وابن عباس وأبي ىريرة وخلق من الصحابة والتابعين، وعنو ابن جدعاف 

وابن المنكدر والزىري وعبد اهلل بن محمد بن عقيل وخلق مجمع على جبللتو، توفي سنة أربع 
 وتسعين، احتج بو الجماعة.

 باىلي، عن يوسف بن يعقوب بن المأموف، وعنو أبو يعلى الموصلي.)قب( سعيد بن مطرؼ ال
ش( سعيد بن منصور بن شعبة النسائي أبو عثماف الخراساني، عن مالك والليث وأبي عوانة  2)

وخلق، وعنو محمد بن إسماعيل األحمسي وبخاري ومسلم وأبو داود وآخروف، رفع من شأنو 
 توفي سنة سبع وعشرين ومأتين، احتتج بو الجماعة. أحمد وغيره، وقاؿ أبو حاتم: متقن ثبت،

)مح( سعيد بن ميسرة البكري أبو عمراف، عن أنس وعنو الهيثم بن خارجة ويونس بن بكير، 
 قالوا: يروي الموضوعات.

)ط( سعيد بن ميناء مولى أبي ذباب أبو الوليد المكي، عن جابر وأبي ىريرة، وعنو أيوب وابن 
 وثقو ابن معين وأبو حاتم، احتج بو الستة إالَّ النسائي.إسحاؽ وسليم بن حباف، 

)ش( سعيد بن ىاشم بن مرثد الطبري مولى ابن عباس، عن دحيم، وعنو محمد بن المظفر 
وغيره، قاؿ ابن الجوزي لم أعرؼ فيو قدحاً، وقاؿ الذىبي: ال أدري من ىو، قاؿ موالنا: قد 

 ذىبي.عرفو المرشد باهلل، وخرج لو وإف لم يعرفو ال
)نص( سعيد أوسعد بن أبي نصر السلواني، عن محمد بن أبي ليلى والحكم بن عبد الرحمن، 

 وعنو الناصر للحق أىملو موالنا.
)ط جا( سعيد بن نوح بن حفص العجلي، عن محمد بن مصعب، وعنو يحيى بن الحسن 



 العقيقي.
 وقد مر.)ـ( سعيد بن ىشاـ، عن الشعبي، وعنو زرارة بن أوفا والصواب: سعد 

)مح ط ش( سعيد بن أبي ىند الفزاري مولى سمرة، عن ابن عباس وأبي مريم وأبي ىريرة، وعنو 
ابنو عبد اهلل ونافع بن عمر الجمحي ويزيد بن أبي حبيب، قاؿ: في الكاشف ثقة مشهور، توفي 

 سنة ست عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.
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لى البصري، عن نافع وزيد بن أسلم وسعيد بن زياد، )ط( سعيد بن أبي ىبلؿ موالىم أبو الع
وعنو الليث ويحيى بن أيوب وخالد بن يزيد، قاؿ الخزرجي: موثق، توفي سنة ثبلثين ومائة، 

 احتج بو الجماعة.
)ش( سعيد بن وليد الصحيمي أبو روح الدمشقي، عن الربيع بن صبيح، وعنو عثماف بن قاسم 

 الجوعي.
، عن علي ومعاذ وابن مسعود، وعنو ابنو عبد الرحمن )ف( سعيد بن وىب الخيوا ني مخضـر

وأبو إسحاؽ، وثقو ابن معين، قاؿ الطبراني، كاف من مبلزمي علي بن أبي طالب، فكاف يقاؿ لو 
القراد للزومو لو، وكاف ممن ال يشك في صدقو وأمانتو على ما روي وحدث من خبر، وعداده 

 ، احتج بو مسلم والنسائي.في خيار الشيعة، توفي سنة ست وسبعين
)ش( سعيد بن وىب بن أحمد بن سليماف الدىقاف أبو القاسم الكوفي، عن علي بن عبد 

 الرحمن بن أبي السري، وعنو المرشد.
)كم( سعيد بن يحيى بن معبد بن أباف بن سعيد بن العاص القرشي األموي أبو عثماف 

وى ابن ماجة، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، البغدادي، عن محمد بن حمزة وغيره، وعنو الجماعة س
 وثقو النسائي، توفي سنة تسع وأربعين ومأتين.

)ؽ( سعيد بن يزيد الحميري القتباني أبو شجاع اإلسكندراني، عن خالدبن أبي عمراف 
واألعرج، وعنو الليث وابن المبارؾ، وثقو أحمد وابن معين ويونس، توفي سنة أربع وخمسين 

 ألربعة إالَّ ابن ماجة.ومائة، احتج بو مسلم وا
)ش( سعيد بن يسار مولى ميمونة مولى الحسن السبط أبو الحباب، عن عائشة وابن عباس، 

وعنو ربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد المقبري وطائفة، وثقو ابن معين، توفي سنة سبع عشرة 
 ومائة، احتج بو الجماعة.

وخالد الطحاف وابن المبارؾ، وعنو  )ط( سعيد بن يعقوب الطالقاني أبو بكر، عن حماد بن زيد



 أبو داود والترمذي والنسائي ووثقو، توفي سنة أربع ومأتين.
 )ط( سعيد بن يوسف، عن أبي خالد، وعنو أحمد بن عمر بن شبة.
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 من اسمو سفياف
)ط قب( سفياف بن إبراىيم الحريري الكوفي، عن عبد المؤمن وحسن بن حسين العرني 

 براىيم بن صبيح، قاؿ األزدي زايغ ػ يعني شيعي ػ ووثقو بعض ساداتنا.وإسماعيل بن إ
 )ط( سفياف بن إدريس، عن ابن شبرمة، وعنو علي بن المديني.
 )مح( سفياف بن أبي جهضم، عن عبيد بن عبد اهلل، وعنو وكيع.

)ش( سفياف بن حبيب العدلي البزار أبو محمد البصري، عن شعبة وغيره، وعنو نصر بن علي 
 وغيره، وثقو أبو حاتم والنسائي، توفي سنة ست وثمانين ومائة، احتج بو األربعة.

)مح( سفياف بن حسين الواسطي السلمي، عن الحسن وابن سيرين والحكم بن عتيبة، وعنو 
شعبة ويزيد بن ىاروف وعباد بن العواـ، وثقو ابن معين والنسائي والناس إالَّ في الزىري، مات 

 احتج بو مسلم واألربعة. في إمارة المهدي،
خب ؽ قب ؿ محيط( سفياف بن سعيد الثوري، أحد األعبلـ، عن الصادؽ وأبي  5)نص 

إسحاؽ وسلمة بن كهيل وخلق، وعنو شعبة وابن المبارؾ ووكيع وخبلئق، قاؿ شعبة ويحيى بن 
فظ معين وجماعة: سفياف أمير المؤمنين في الحديث، قلت: أجمع على جبللتو وإتقانو مع الح

والضبط والمعرفة والزىد والورع أحد ثقات الشيعة وعلماء الزيدية، توفي سنة إحدى وستين 
 ومائة، احتج بو الجماعة، وكلما أطلق في كتب أصحابنا فهو المراد غالباً.

)علوي( سفياف بن أبي السمط، عن الصادؽ، وعنو سبلـ بن عبد اهلل الهاشمي، قلت: ىو أحد 
لي عليو السبلـ وتبلمذتو، روى عن الصادؽ أف زيداً لم يخرج لجهاد أتباع اإلماـ زيد بن ع

ىشاـ حتى رأى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في المناـ يقوؿ يا زيد جاىد ىشاماً ولو 
 بنفسك.

)ىػ( سفياف بن أبي عبيد اهلل زياد الغساني، عن أنس وعنو يعلى وخالد بن حميد، روى لو 
 الهادي إلى الحق.

 ف بن عامر، عن ابن طاوس، وعنو صالح الترمذي.)ش( سفيا
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ؿ علوي قب( سفياف بن عيينة بن ميموف أبو محمد الهبللي الكوفي، عن عمرو بن دينار  4)
وأبي إسحاؽ وابن جدعاف وعطاء وأمم، وعنو األعمش وابن جريج وشعبة ومحمد بن جميل 

و أئمة الحديث، توفي سنة ثماف وتسعين، وخلق، كاف إماماً ثبتاً حجة عدلي المذىب أثنى علي
 احتج بو الجماعة.

 )ـ( سفياف، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي طلحة، وعنو محمد بن شجاع.
 )ـ( سفياف بن ىاروف القاضي، عن عبد اهلل بن أيوب وعلي بن حرب، وعنو البروجردي.

ويحيى بن آدـ وابن  )نص مح ط ؽ( سفياف بن وكيع بن الجراح الرواسي أبو محمد، عن أبيو
عيينة وخلق، وعنو )مح( وابن صاعد والترمذي وابن ماجة وخلق، كاف شيخاً صادقاً فاضبلً إالَّ 

 أنَّو قيل إنَّو ابتلي بوراؽ أفسد عليو، توفي سنة سبع وأربعين ومأتين.
ي )ش( سفياف، عن الضحاؾ بن عمر، وعنو أبو داود، الظاىر أنَّو ابن الليل الكوفي، عداده ف

الشيعة، قاؿ العقيلي عقلو اهلل، كاف يغلو في الرفض ػ يعني في التشيع ػ ومتى حدث الروافض 
 رفضو اهلل.

السيد )ع( سفياف، عن ابن وىب، وعنو أحمد بن الحسين الصوفي، ىو سفياف بن محمد 
الفزازي المصيصي، عداده في الشيعة، كذبو الذىبي لما روى في فضل الوصي والبتوؿ كعادتو 

 النصب. في
 )ـ( سفياف، عن يحيى بن كثير، وعنو الوىبي.
 )ش( سفياف، عن ابن مهدي، وعنو أبو يعلى.

سفياف بن ىاني بن جبير بن عمر الغوي وفد على الوصي، وروى عنو، وعنو الحارث بن يزيد 
 ومسلم بن أبي مريم وغيرىما ذكره في اإلكماؿ، وقاؿ: علوي المذىب.

(1/468) 

 
 

 من اسمو سكين
سكين بن أبي سراج، عن عبد اهلل بن دينار، وعنو عبد الرحمن بن قيس، قاؿ أحد  )ش(

 النواصب: اتهمو ابن حباف والراوي عنو غير ثقة.
)ش قب( سكين بن عبد العزيز العطار بن قيس العبدي، عن أبيو، وأبي ىاروف العبدي وحفص 

يع وقاؿ: كاف ثقة، وثقو بن غياث، وعنو عبد الوىاب بن غياث والحسن بن موسى األشيب ووك
 ابن معين وابن حباف، وقاؿ أبو حاتم: ال بأس بو.

(1/469) 



 

 من اسمو سبلمة
)ـ ط ش( سبلـ بن سبلمة الكندي صاحب أمير المؤمنين ومسلسل مذىب العترة، عن سيد 
الوصيين وإماـ المتقين الشيعي الثقة، وعنو نوح بن قيس. وسبلمة راوي حديث تعليم الصبلة 

لنبي صلى الّلو عليو وآلو وسلم عن الوصي وخرج لو أبو طالب في أماليو، والمرشد، على ا
 واتصلت بو أحد الطرؽ األربع في خطبة شرح التجريد.

(1/470) 

 
 

 من اسمو سلم
 )ش( سلم بن إبراىيم، عن الحسن بن أبي جعفر، وعنو علي بن عبد العزيز البغوي.

 ف بن محمد العطار، وعنو أبو العباس الحسني.السيد )ع( سلم بن الحسن بن سلم، عن يوس
 )جا( سلم بن بشير، عن حبيب المري، وعنو يوسف بن خالد.

)ش( سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة، عن حفص بن غياث، وعنو أحمد بن 
جعفر، قاؿ البرقاني: ثقة حجة، وقاؿ الذىبي: صدوؽ، احتج بو الترمذي وابن ماجة، توفي سنة 

 أربع وخمسين ومأتين.
)محيط( سلم بن أبي واصل الحذاء، عن زيد بن علي، وعنو كهمس بن الحسن. وكاف على 
بيت الماؿ أياـ إبراىيم بن عبد الّلو، روى ذلك عبد الّلو بن سلم عن أخيو، وكاف سلم من 

ن علي عليو حملة العلم واآلثار أحد الرواة من أىل البيت ومن قبل كاف مجاىداً مع اإلماـ زيد ب
 السبلـ.

)ش( سلم بن زرير العطاردي أبو يونس البصري، عن أبي رجاء ويزيد بن أبي مريم، وعنو حباف 
بن ىبلؿ وأبو علي الحنفي وأبو داود الطيالسي، وثقو الذىبي وأبو حاتم واحتج بو الشيخاف 

 والنسائي، توفي في حدود الستين والمائة.
وفي أبو حصين، عن إبراىيم النخعي وزاذاف، وعنو الثوري )ـ( سلم بن عبد الرحمن النخعي الك

وشريك، قاؿ النسائي: ليس بو بأس، وقاؿ أبو حاتم: صالح ووثقو ابن معين، احتج بو مسلم 
 واألربعة.

 )ش( سلم بن عصاـ، عن عبد اهلل بن عمير، وعنو أبو الشيخ.
شعبة ومحمد بن طلحة، )ش( سلم بن عطية الُفقمي موالىم الكوفي، عن عطاء وطاوس، وعنو 



 ذكره ابن حباف في الثقات، وفي الضعفاء، احتج بو النسائي.
 )مح( سلم القزويني، عن الصادؽ، وعنو عبد اهلل بن داىر.

(1/471) 

 
 

 من اسمو سلمة
)ـ( سلمة بن بشر بن صفي أبو بشر الدمشقي، عن عيسى بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، 

بن كثير، وعنو محمد بن يوسف الفريابي وداود بن رشيد، وثقو وعن خصيلة بنت واثلة وعباد 
 أبو طالب وابن حباف، واحتج بو أبو داود.

)مح( سلمة بن ثماـ الشفري أبو عبد اهلل الكوفي، عن الشعبي وإبراىيم، وعنو عبد الوارث وابن 
 علية، وثقو أبو حاتم وابن معين.

 وعنو أحمد بن يونس. )ط( سلمة بن الخطاب، عن محمد بن منصور المكي،
)جا ش( سلمة بن شبيب، عن سهل بن عاصم وعبد الرزاؽ وعنو حسن بن سيار والعقيقي، 

الظاىر أنَّو النيسابوري نزيل مكة، قاؿ أبو نعيم: أحد الثقات، وقاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي 
 سنة سبع وأربعين ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة.

لواسطي، عن ابن المنكدر وأبو الربيع الزىراني ومرة )جا ش( سلمة بن صالح األحمر ا
الهمداني، وعنو محمد بن الصباح وعلي بن حجر وعمر بن عامر، قاؿ ابن عدي: لم أر لو متناً 

 منكرًا وربما يهم وىو حسن الحديث.
 )جا( سلمة بن عامر، عن أبي إسحاؽ والصواب سلمة ، عن عامر الشعبي وىو ابن تماـ

اهلل بن أبي سلمة بن عبد األسدي المخزومي، عن عمر بن أبي سلمة، وعنو  )ط( سلمة بن عبد
 إسحاؽ بن بشير، قاؿ موالنا: مقبوؿ، توفي بعد المائة.

)جا( سلمة بن عبيد اهلل بن محصن الخطمي، عن أبيو، وعنو عبد الرحمن بن أبي سلمة ذكره 
 ن ماجو.ابن حباف في الثقات، احتج بو البخاري في األدب والترمذي واب

 )قب( سلمة بن عمر بن األكوع، وعنو ولده إياس.
 )ش( سلمة بن المعترؼ، عن سعيد بن سناف، وعنو أحمد بن محمد.

(1/472) 

 
 



قب( سلمة بن الفضل الشيعي األنصاري موالىم أبي عبد اهلل الرازي األبرش األزرؽ، عن  5)
ؾ الكندي، وعنو يوسف بن أبي إسحاؽ المغازي، وعن الحجاج بن أرطأة والجواح بن الضحا

موسى والحسين العلوي، وعلي بن مهراف وغيرىم، قاؿ ابن معين، كاف يتشيع قد كتبت عنو 
وليس بو بأس، وقاؿ أبو حاتم محلو الصدؽ، وقاؿ ابن سعد: ثقة صدوؽ، توفي سنة إحدى 

 وتسعين ومائة، احتج بو أبو داود والترمذي.
حيى الكوفي، عن أبيو وزيد بن أرقم وأبي جحيفة قب ىػ( سلمة بن كهيل الحضرمي أبو ي 5)

وأبي الطفيل وغيرىم، وعنو شعبة والثوري وحماد بن سلمة وغيرىم، وثقو أحمد والعجلي 
وغيرىما بايع اإلماـ زيد بن علي واشتهر بالرواية عنو، عداده في الزيدية، وثقات محدثي 

 الشيعة، توفي سنة إحدى وعشرين مائة، احتج بو الجماعة.
)مح ط( سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر أبو عبيدة، عن أبيو وجده، وعنو ابن جدعاف، قاؿ 

 الذىبي: صدوؽ في نفسو، احتج بو أبو داود وابن ماجة.
)ش( سلمة بن ورداف أبو يعلى الليثي، عن أنس ومالك بن أوس، وعنو الثوري وابن المبارؾ 

الدوانيقي، احتج بو ابن ماجة والترمذي  ووكيع، قاؿ البزار صالح الحديث، توفي آخر أياـ
 والطبراني في الكبير والمرادي في الذكر.

 )ش( سلمة الصانع، عن عطية، وعنو............
)ط( سلمة بن وىراـ اليماني، عن عكرمة وطاوس، وعنو معمر وابن عيينة وثقو ابن معين وأبو 

 زرعة وابن حباف، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.
 ابر، وعنو عمار بن الحسن ىو المكي، احتج بو ابن ماجة والبخاري في األدب.سلمة عن ج

(1/473) 

 
 

 من اسمو سليط
)ـ( سليط بن أيوب بن الحكم األنصاري المكي، عن القاسم بن محمد وعبد الرحمن بن أبي 
سعيد وعبد اهلل بن عبد الرحمن، وعنو ابن إسحاؽ وخالد بن أيوب، وثقو ابن حباف، واحتج بو 

 أبو داود والنسائي.

(1/474) 

 
 



 من اسمو ُسليم بالضم
)ش( سليم بن عامر الكبلعي الجبائري أبو يحيى الحمصي، عن المقداـ والمقداد وأبو الدرداء 

وأبي أمامة، وعنو ثور وجرير ومعاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش، وثقو النسائي وابن سعد، 
 بو الجماعة. توفي سنة بضع عشرة أو ثبلثين ومائة، احتج

)ش( سليم بن منصور بن عمار أبو الحسن، عن أبيو وابن علية وجماعة، وعنو موسى بن 
 ىاروف، احتج بو البخاري في األدب.

 سليم بالفتح عن حميد الطويل والصواب سلم وقد مر.
 )ط( سليم بن قيس ويقاؿ ابن حنش، عن علي، وعنو أباف بن عباس.

 ن عيينة، وعنو أحمد بن عيسى.)مح( سليم بن نهيك، عن سفياف ب
 )ش( سليم الزرقي سمع علياً بمنى، وعنو ولده عمرو.

(1/475) 

 
 

 من اسمو سليماف
( سليماف بن إبراىيم بن عبيد المحاربي النخعي أبو أسامة، عن نصر بن مزاحم المجموعين 3)

 والقاضي وسمعهما علي بن محمد بن كأس النخعي سنة خمس وستين ومأتين، وثقو المؤيد باهلل
 جعفر.

)جا ش( سليماف بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني أبو القاسم، حدث عن 
ألف شيخ منهم إبراىيم بن نائلة وأحمد بن أنس بن مالك ومحمد بن عثماف بن أبي شيبة، وعنو 

ي وأثنى ابن عقدة وأبو خليفة الجمحي وابن مندة وأبو نعيم والشريف السيلقي، وثقو الشيراز 
عليو غيره، وكاف من أئمة الحديث وفرساف ىذا الشأف، قاؿ موالنا مع الصدؽ واألمانة، توفي 

 في ذي القعدة سنة ستين وثبلث مائة.
)ش( سليماف بن أرقم أبو معاذ البصري، عن الحسن وابن سيرين والزىري وغيرىم، وعنو آدـ 

 لوليد، احتج بو األربعة إالَّ ابن ماجة.بن إياس وأسد بن موسى وإسماعيل بن عياش، وثقو ابن ا
 )ش( سليماف بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن محمد بن نادي، وعنو ابن شاذاف.

 )ط( سليماف بن أحمد عن الوليدبن مسلم، وعنو الكجي.
( سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشير بن شداد األزدي السجستاني، صاحب السنن، 2)

م بن إبراىيم وأبي داود الطيالسي وخلق كثير، وعنو الترمذي عن أبي عمر الضرير ومسل
والنسائي وولد أبي بكر وأبو عوانة وأبو عمر أحمد بن محمد بن علي وأبو سعيد بن األعرابي 



وأبو أسامة وغيرىم، قاؿ الحاكم أبو داود إماـ أىل الحديث في عصره ببل مدافعة، مات في 
 احتج بو الترمذي والنسائي.سادس شواؿ سنة خمس وسبعين ومأتين، و 

)ؽ( سليماف بن أيوب الهاشمي، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعن علي بن عيسى 
 الجرجاني.

( سليماف بن بريدة الحصيب األسلمي المروزي، عن أبيو وعمراف بن حصين وعائشة، وعنو 3)
بو حاتم والعجلي، علقمة بن مرثد ومحمد بن جحادة والقاسم بن مخيمرة، وثقو ابن معين وأ

 توفي سنة خمس ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.

(1/476) 

 
 

( سليماف بن ببلؿ القرشي التيمي مولى عبد اهلل بن أبي عتيق ويقاؿ مولى القاسم بن 4)
محمد،، عن الصادؽ وزيد بن أسلم وابن عجبلف، وعنو ابن المبارؾ وابن وىب ويحيى بن 

وابن معين وغيرىما، توفي سنة سبع وسبعين ومائة، احتج بو  يحيى بن صالح وغيرىم وثقو أحمد
 الجماعة.

)مح( سليماف بن جابر الهجري، عن ابن مسعود مرفوعاً، وعنو عوؼ بن أبي جميلة سكت 
 عليو في التهذيب والخبلصة، واحتج بو الترمذي والنسائي.

أبي ىريرة، وعنو )ط( سليماف بن حبيب أبو أيوب المحاربي الدمشقي الداراني، عن أنس و 
الزىري واألوزاعي وغيرىما، وثقو ابن معين، كاف قاضي سبلطين بني أمية، وقاؿ المرشد باهلل،  

كاف قاضي عمر بن عبد العزيز وىو ثقة جليل القدر، توفي سنة عشرين أو ست وعشرين 
 ومائة، احتج بو البخاري وأبو داود وابن ماجو.

حي، عن جرير بن حاـز وشعبة والحمادين وطبقتهم، س جا( سليماف بن حرب األزدي الواش 2)
وعنو يحيى بن سعيد والحميدي، وعثماف بن أبي شيبة والبخاري وغيرىم، قاؿ النسائي، ثقة 

مأموف، توفي سنة خمس وثبلث مائة، احتج بو الجماعة، وعداده في الشيعة وفي الجامع 
 الوجيز تاريخ وفاتو سنة أربع وعشرين ومأتين.

 بن الحسن بن يزيد العطار أبو أيوب، عن ىدبة، وعنو عبد الرحمن بن شيبة. )ش( سليماف
 )مح( سليماف بن الحكم الكلبي، عن الفراء بن كثير الشهم، وعنو داو بن المحبر.

)نص ش( سليماف بن حباف أبو خالد األحمر، عن األعمش وشعبة وإسماعيل بن أبي خالد 
ي شيبة وإبراىيم بن محمد بن ميموف وخلق، قاؿ وخلق، وعنو محمد بن جميل، وعثماف بن أب



الذىبي، وثقو جماعة ىو الحافظ الصدوؽ، ومن مشاىير المحدثين، اىػ. خرج مع النفس 
 الرضية، توفي سنة تسع وثمانين ومائة، احتج بو الجماعة.
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وعنو داود )ش( سليماف بن الحكم بن عوانة الكلبي، عن األعمش والقاسم بن الوليد وغيرىما، 
بن المحبر ومحمد بن الصباح الجراجري، قاؿ ابن عدي: لم أر في ما رأوه منكراً وقواه 

 العقيلي، وقاؿ المرشد باهلل، قاؿ يحيى بن معين: ليس بشيء.
)ط( سليماف بن داود الجارود أبو داود البصري الطيالسي الحافظ، عن شعبة والحمادين 

نس بن حبيب وأبو بكرة وأبو موسى وثقو أحمد وغيره، وشريك وابن المبارؾ وغيرىم وعنو يو 
 وقاؿ وكيع جبل العلم، توفي سنة أربع ومأتين، احتج بو مسلم واألربعة.

)ط( سليماف بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، روى عنو يحيى بن زيد بن 
بد الّلو بن الحسن كامل حميد حبسو الدوانيقي مع أخيو عبد الّلو بن داود حبسهما لما حمل ع

 آؿ محمد إلى العراؽ ثم خبل سبيلهما من بعد في رواية األصفهاني.
( سليماف بن داود بن علي بن عبد اهلل بن العباس الهاشمي أبو أيوب، عن الشافعي وابن 2)

عيينة وإسماعيل بن جعفر، وعنو أحمد وأبو حاتم، ومحمد بن رافع، وثقو ابن سعد والدار 
 لي وأبو حاتم والنسائي، وقاؿ مأموف، توفي سنة عشرين ومأتين، احتج بو أبو داود.قطني والعج

 )ط( سليماف بن اود الثقفي، عن أبي داود الطيالسي، وعنو عبد الرحمن بن أبي حاتم.
)ـ ؽ( سليماف بن داود الخوالني أبو أيوب الدمشقي، عن عمر بن عبد العزيز والزىري وأبي 

مزة الحضرمي والوضين بن عطاء وصدقة السمين، قاؿ الدار قطني: قبلبة، وعنو يحيى بن ح
 ليس بو بأس، ووثقو ابن حباف، واحتج بو أحمد والنسائي.

)ش( سليماف بن داود بن محمد المباركي، عن عبد ربو بن شهاب وصالح بن عامر الزبيري 
مسلم، قاؿ ابن ويحيى بن أبي زائدة، وعنو أبو زرعة الرازي وعبد اهلل بن أحمد بن حنبل و 

معين، ال بأس بو، وقاؿ أبو زرعة: شيخ ثقة، توفي سنة إحدى وثبلثين ومأتين، احتج بو 
 النسائي.
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)ط ش ؿ( سليماف بن داود المنقري الشاذكوني البصري، عن حفص بن غياث وبشر بن 
بن عدي: الفضل وجعفر بن سليماف، وعنو القاسم بن محمد األنباري ومحمد بن الحسن قاؿ ا

لو حديث كثير مستقيم وىو من الحفاظ المعدودين ما أشبو أمره بما قاؿ عبداف يحدث حفظاً 
فيغلط وقاؿ السواؽ، قاؿ سليماف لما حضرتو الوفاة، اللهم من اعتذر إليك فإني ال أعتذر ما 

 دلست حديثاً، توفي سنة أربع وثمانين ومأتين.
اني أبو الربيع البصري، عن أبيو وابن وىب وىشيم )ش( سليماف بن داود المهري العتكي الزىر 

ومالك، وعنو الشيخاف وأبو داود والنسائي ووثقو وابن معين وأبو حاتم، توفي سنة أربع وثبلثين 
 ومأتين.

)ش( سليماف بن داود اليامي أبو الجمل، عن يحيى بن أبي كثير، وعنو سعدويو وبشر بن الوليد 
 المحدثوف واهلل أعلم. ويحيى بن إسحاؽ السيلحين، غمزه

 )ـ( سليماف بن داود، عن إبراىيم بن سعيد وىو الطيالسي.
( سليماف بن راشد المصري، عن حميد وعبد اهلل بن رافع، وعنو أبو معمر وسعيد بن ىبلؿ، 2)

 وثقو ابن حباف.
)ط( سليماف بن ربيع بن عرفة المهلهل الزيدي أبو محمد الكوفي، عن كادح، وعنو فضالة 

 ب بن محمد الكاتب سمع عنو سنة ثبلث وستين ومأتين، قالو في تاريخ قزوين.وشعي
)ش( سليماف بن سحيم المدني أبو أيوب الخزاعي موالىم عن يزيد بن أبي حبيب وغيره، وعنو 
بن جريج وغيره، قاؿ أحمد: ال بأس بو، ووثقو ابن سعد والنسائي، توفي في أياـ أبي الدوانيق، 

 بعة إالَّ الترمذي.احتج بو مسلم واألر 
)ش( سليماف بن سفياف المدني أبو سفياف، عن عبد اهلل بن دينار وببلؿ بن يحيى، وعنو عبد 

 اهلل بن عمرو العقدي، احتج بو الترمذي وضعفو بعضهم.
 )ط( سليماف بن سليماف الواسطي، عن راجي، وعنو ابن أبي العواـ.

 و أحمد الحاكم وأبو عروبة.)كم( سليماف بن سلمة، عن محمد بن حرب، وعنو أب
)ـ( سليماف بن شعيب، عن أسد بن موسى وحصيب بن ناصح، وعنو الطحاوي، كاف من 

 أصحاب محمد بن الحسن الشيباني، ولو النوادر.
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 سليماف بن شعيب، عن أبيو، وعنو الطحاوي، لعلو األوؿ.
طالب، عن أبيو والصادؽ، )ش( سليماف بن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 



وعنو ولده محمد بن سليماف وحصين بن المخارؽ، قتل بفخ صبرًا سنة تسع وسبعين ومائة، 
 وكاف جليبًل نبيبلً من وجوه أىلو.

)ش( سليماف بن أبي عبد اهلل، عن سعد في صيد المدينة، وعنو يعلى بن حكيم الثقفي، قاؿ 
 أبو داود. في الكاشف وأبو الحجاج المزي وثق، احتج بو

 )جا( سليماف بن عبد اهلل أبو فاطمة، عن معاذة العدوية، وعنو نوح بن قيس.
)ش( سليماف بن عبد الحميد بن رافع النهراني أبو أيوب الحمصي، عن أبي اليماف وغيره، وعنو 

 أبو داود وابن أبي حاتم، وقاؿ صدوؽ.
بن حماد، ىو أبو أيوب  )مح( سليماف بن عبد الرحمن، عن خالد بن خالد، وعنو الوليد

الدمشقي، قاؿ أحمد: حجة، وقاؿ النسائي: صدوؽ، احتج بو الجماعة إالَّ مسلماً، توفي سنة 
 اثنتين وثبلثين ومأتين.

 )ـ( سليماف بن عبد الملك، عن نعيم بن سبلمة.
)ش( سليماف بن عطاء الحراني، عن مسلمة بن عبد اهلل الجهمي، وعنو يحيى بن صالح 

 ي بالوضع وطعن عليو غير واحد، روى لو ابن ماجة، أىملو موالنا.الحمصي، رم
)ش( سليماف بن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبيو، وعنو عبد الّلو بن عبدالعزيز، ذكره في 

 اإلكماؿ.
 )محيط( سليماف بن العطوس، عن محمد بن جميل، وعنو محمد بن عباد.

بيو وعكرمة، وعنو ابناه جعفر ومحمد )ش( سليماف بن علي بن عبد اهلل بن العباس، عن أ
 وعافية القاضي، وثقو ابن حباف، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، احتج بو ابن ماجة.

 )ش( سليماف بن عمر بن خالد الرفي، عن عيسى بن يوسف، وعنو أحمد بن الحسن الصوفي.
 )ـ( سليماف بن عمر، عن عبد اهلل بن الحسن، وعنو عبد اهلل بن جعفر.

( سليماف بن عمرو العتواري أبو الهيثم المصري، عن أبي سعيد، وعنو كعب بن علقمة )ط
 وعبيداهلل بن زحر، وثقو ابن معين، واحتج بو األربعة.
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)ش( سليماف بن عمرو أبو داود النخعي، عن يزيد بن أبي حبيب وغيره، وعنو مسلم ابن 
قلت: بل كاف أحد رواة العدلية ذكره في الشافي. وقاؿ المغيرة، وغيره، قالوا: كاف قدرياً كذاباً، 

عبدالجبار بن محمد: كاف أطوؿ الناس قياماً بليل وأكثرىم صياماً بنهار ساؽ لو الذىبي 
 أحاديث أكثرىا في كتب أئمتنا بعضها لو متابع.



 )مح( سليماف بن مفضل، عن معتمر بن سليماف، وعنو عباد بن يعقوب.
 أبو أيوب الجوىري، عن عباد بن كثير، وعنو أبو الشيخ. )ط ش( سليماف بن عيسى

( سليماف بن القاسم الرسي، عن أبيو، وعنو الهادي إلى الحق، كاف من خيار آؿ رسوؿ 2)ىػ 
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.

)ش( سليماف بن قـر بن معاذ أبو داود الضبي الكوفي، ومنهم من يقوؿ سليماف بن معاذ نسبة 
عن عبد اهلل بن الحسن الكامل ومحمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن سعيد إلى جده، 

وغيرىم، وعنو الثوري ويحيى بن آدـ وعباس بن عبد اهلل، قاؿ أحمد: ثقة مفرط في التشيع، 
 احتج بو الستة إالَّ ابن ماجة، عداده في رجاؿ الشيعة.

دينار وغيرىما، وعنو أخوه )ط( سليماف بن كثير العبدي أبو داود، عن الزىري، وعمرو بن 
 محمد وأبو الوليد الطيالسي، وعفاف، احتج بو الجماعة، توفي سنة ثبلث وثبلثين ومائة.

)ش( سليماف بن محمد بن أبي العطوس الجزار، عن إبراىيم بن محمد بن ميموف، وعنو محمد 
 بن عمار.

وليد الطيالسي، )ش قب( سليماف بن محمد الخزاعي أبو أيوب، عن أبي جعفر محمد بن ال
 وعنو عبدالوىاب بن الحسن الكلبي.

)ش( سليماف بن محمد بن الفضل بن جبريل أبو منصور النهرواني العجلي، عن محمد بن أبي 
السري العسقبلني وابن أبي عمر، وعنو ابن قانع وأبو بكر الشافعي، توفي سنة سبع وثمانين 

 ومأتين.
 داود، قد غمز بغير حجة. )ط( سليماف بن مسلم، عن ثابت، وعنو ولده

)مح( سليماف بن أبي العبسي أبو عبد اهلل الكوفي، عن علي بن الحسين وسعيد بن جبير، وعنو 
 السفياناف، وثقو أحمد وابن معين وابن حباف، واحتج بو ماجة.
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 )مح( سليماف بن مفضل، عن معتمر بن سليماف، وعنو عباد بن يعقوب.
ة أبو سعيد القيسي البصري، عن الحسن وابن سيرين وحميد بن ىبلؿ، )ط( سليماف بن المغير 

وعنو الثوري وشعبة وأبو أسامة، وثقو ابن معين، وقاؿ أحمد: ثبت ثبت، توفي سنة خمس 
 وستين ومائة، احتج بو الجماعة.

)ـ( سليماف بن المهدي، عن كادح بن رحمة، وعنو محمد بن خالد القاضي، قاؿ موالنا، 
 ليماف بن الربيع النهدي.والصواب: س



( سليماف بن مهراف األعمش الكاىلي األسدي مولى بني كاىل، عن أنس وزبيد اليامي 3)نص 
وابن جبير وعطية العوفي، وأمم وعنو السبيعي والثوري وشعبة، ووكيع وشريك بن قيس وخبلئق، 

وقصتو مع وثقو جماعة، قلت: ىو أحد أعبلـ الزيدية، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، 
المنصور مشهورة، رواىا ابن المغازلي وفي الشافي وأنوار اليقين، توفي سنة ثماف وأربعين ومائة، 

 احتج بو الجماعة.
)مح( سليماف بن موسى أبو أيوب الدمشقي األشدؽ، عن عطاء ونافع والقاسم وغيرىم، وعنو 

توفي سنة تسع عشرة مائة،  األوزاعي وابن جريج وثور بن يزيد وآخروف، وثقو دحيم وابن معين،
 احتج بو األربعة.

 )مح( سليماف بن موسى، عن األشدؽ، والصواب: سليماف بن موسى األشدؽ.
)ش( سليماف بن نقيذ بن محمد الشاىد، عن علي بن محمد بن بكراف، وعنو المرشد باهلل 

 بالجامع األعظم بالبصرة، أىملو موالنا.
 عنو حسين بن نصر.)ش( سليماف بن يزيد، عن أبي سعيد، و 

( سليماف بن نسار أبو أيوب الهبللي أخو عطاء، عن ابن عباس وجابر وزيد والمقداد، وعنو 4)
مكحوؿ وربيعة وعمرو بن ميموف، وثقو ابن سعد وأبو زرعة، توفي سنة تسع ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
وزين العابدين  ( سليماف التيمي، ىو ابن طرخاف أبو المعتمر، عن أنس ويحيى بن معمر4)

والحسن، وعنو أبو إسحاؽ والثوري وشعبة وابن المبارؾ وخلق، كاف ما يبلً إلى الوصي، وثقو 
أحمد وابن معين وابن سعد، وأثنى عليو العلماء، توفي سنة ثبلث وأربعين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.
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 وغيره، وعنو ولده سهل.)ط( سليماف الرازي يروي كثيراً من سيرة اإلماـ زيد بن علي 
 )ش( سليماف عم األقطع، عن سلمة، وعنو حسن بن محمد القاضي.

 )كم( سليماف، عن أبي عمرو الشيباني، وعنو الحجاج.
)مح( سليماف الشيباني، عن الشعبي، وعنو عبد الرحمن بن سليماف، ىو أبو إسحاؽ سيأتي 

 إنشاء اهلل.
 )ط( سليماف، عن مجاىد، ىو األعمش.

(1/483) 



 

 من اسمو سماؾ
( سماؾ بن حرب بن أوس البكري الذىلي أبو المغيرة الكوفي، عن جابر بن سمرة وسويد 4)

بن قيس وأنس بن مالك وخلق، وعنو األعمش والثوري والحسن بن صالح وشعبة وخلق، وثقو 
أبو حاتم وابن معين ، وقاؿ أحمد: ىو أصلح حديثاً من عبد الملك، بن عمير، توفي سنة 

 ث وعشرين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ البخاري.ثبل
، عن علي وعمر، وعنو أبو األحوص.4)  ( سماؾ مولى لبني مخزـو
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 من اسمو سمعاف
 )ط( سمعاف بن بحر، عن إسحاؽ بن محمد العمي، وعنو محمد بن داود.
 و المؤيد باهلل.)ـ( سمعاف بن مالك بن أبي وائل، وعنو أبو بكر بن عياش، قاؿ موالنا، وثق

(1/485) 

 
 

 من اسمو ُسَميّ 
)ش( سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المزني، عن مواله أبي بكر 

وأبي صالح السماف، وعنو مالك والسفياناف وغيرىم، وثقو أحمد وأبو حاتم، قتلو الحرورية سنة 
 ثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة.
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 نافمن اسمو س
)ـ( سناف بن ربيعة أبو ربيعة البصري، عن أنس وشهر بن حوشب، وعنو الحماداف، قاؿ 

الخزرجي: وثقو بعضهم، وقاؿ ابن عدي: أرجوا أنَّو ال بأس بو، توفي بعد المائة، احتج بو 
 البخاري واألربعة إالَّ النسائي.

يزيد بن حبيب، )ط ش( سناف بن سعد أو سعد بن سناف الكندي المصري، عن أنس، وعنو 



 وثقو القطاف، وقد مر.
)ـ( سناف بن سلمة بن المحبق، عن أبيو، وُعَمر وابن عباس، وعنو قتادة وخالد بن األشج، 

 احتج بو مسلم واألربعة إالَّ الترمذي، توفي زمن الوليد.
 )ط( سناف بن عبد اهلل، عن أشعث والصواب بالمهملة، ُثمَّ التحتية، ُثمَّ الموحدة.
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 من اسمو ُسَنيد
)ط ش( سنيد بن داود أبو علي المصيصي، اسمو حسين، عن حماد بن زيد وىشيم وابن 

، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وقاؿ الخطيب ال  المنكدر وطبقتو، وعنو أبو زرعة وأبو حاتم واألثـر
و أعلم ألي شيء غمضوا على سنيد وقد رأيت األكابر رووا عنو واحتجوا بو ولم يسمع عنهم في

 إالَّ الخير، وقد كاف لو معرفة بالحديث وضبطو، توفي سنة ست وعشرين ومائة، احتج بو ماجو.
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 من اسمو سهل
)ش( سهل بن إبراىيم الحنظلي، عن عبد الوىاب، بن عبد العزيز، وعنو أحمد بن جعفر 

 الخمار.
قاسم التنوخي )ش( سهل بن أحمد الدياجي، عن محمد بن محمد بن األشعث، وعنو أبو ال

 رموه بالرفض.
 )ط( سهل بن إسماعيل بن الحارث المرادي، عن علي بن حفص، وعنو محمد بن عثماف.

)قب( سهل بن أحمد بن عثماف بن مخلد األسلمي أبو العباس، عن زياد بن يحيى بن كنانة، 
 وعنو الحافظ ابن السقا.

ؼ، عن وىيب وشعبة وحماد )ط ش( سهل بن بكار بن بشر الدارمي أبو بشر المصري المكفو 
بن سلمة، وعنو البخاري وأبو زرعة وأحمد بن سعيد الدارمي وغيرىم، وثقو أبو حاتم، توفي سنة 

 ثماف أو تسع وعشرين ومأتين، احتج بو البخاري وأبو داود والنسائي.
)ط( سهل بن تماـ بن بزيغ الطفاوي أبو َعْمرو البصري، عن أبيو ومبارؾ بن فضالة وعباد بن 

 منصور، وعنو أبو داود وأبو حاتم، قاؿ أبو زرعة: لم يكن كذاب ربما وىم، توفي بعد المأتين.
)ش( سهل بن حماد أبو عتاب الدالؿ البصري، عن شعبة ونوح بن ربيعة والمختار بن نافع، 



وعنو المديني ونصر بن علي، قاؿ أحمد: ال بأس بو، قاؿ أبو حاتم وأبو زرعة: صالح الحديث، 
 و مسلم واألربعة.احتج ب

)ش( سهل بن زنجلة الصعدي أبو عمرو الرازي، عن بن عيينة وأبي بكر بن عياش وحفص بن 
عمرو الواسطي، وعنو ابن ماجة ومحمد بن العباس بن سالم، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي في 

 حدود األربعين ومأتين.
وسى بن ىاروف ومحمد بن )ط محيط( سهل بن سليماف الرازي، عن أبيو وزيد بن علي، وعنو م

 بكر األزدي لو رواية في سيرة أىل البيت.
)ط ش جا( سهل بن شعيب مولى قريش الكوفي ويقاؿ: التميمي إماـ روى عن زيد بن علي 

 ذكره السادة.
)جا( سهل بن شعيب، عن عبد األعلى، وعنو أبو داود الطيالسي والظاىر أنَّو األوؿ، قاؿ 

 األعلى.الجرجاني: وأثنى عليو عبد 
)ط( سهل بن صالح بن حكيم اإلنطاكي أبو سعيد، عن ابن علية وأبو أسامة ووكيع، وعنو أبو 

 داود وأبو حاتم والنسائي ووثقاه.
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)قب( سهل بن صالح المروزي، عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد، وعنو حسين بن أحمد بن 
 منصور.

 سهل عن مجاىد، وعنو ولده يحيى.
 ن عاصم، عن إبراىيم بن األشعث، وعنو سلمة بن شبيب.)ش( سهل ب

 )ش( سهل بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، وعنو محمد بن علي بن خلف.
 )ش( سهل بن عبد اهلل، عن عمرو بن أبي قيس، وعنو أبو مسعود.

 )ف( سهل بن عبد الرحمن أبو الهيثم الرازي، عن عبد اهلل بن عبد هلل، وعنو محمد بن ...
 ل بن عبد ربو، عن عمرو بن أبي قيس، وعنو أحمد بن الفرات.)ش( سه

)ش ط( سهل بن عثماف أبو مسعود العسكري الكندي، عن حماد بن زيد وشريك والحكم بن 
ظهير وغيرىم، وعنو حسن بن سفياف ومسلم وأبو زرعة وغيرىم، وثقو ابن حباف وغيره، توفي 

 سنة خمس وثبلثين ومأتين.
سابوري، عن يزيد بن ىاروف، وعبد الرحمن بن قيس والواقدي، وعنو )ش( سهل بن عمار الني

 محمد بن إسحاؽ النيسابوري، قاؿ محمد بن صالح: كانوا يمعنعوف السماع منو.



)ط( سهل بن معاذ بن أنس الجهني شامي، عن أبيو ولو صحبة، وعنو الليث ويحيى بن أيوب 
 وغيرىما، احتج بو األربعة إال النسائي.

ن معاذ، عن أحمد بن يحيى الصوفي، وعنو أحمد بن محمد السني، قاؿ موالنا: )ط( سهل ب
 ىذا متأخر، ينظر من ىو.

)ـ ش( سهل بن نصر المطيخي، عن حباف وجعفر بن سليماف وعنو صالح بن محمد الرازي 
 وأبو سعيد الحراني.

 )ش( سهل بن المحرمي المقرئ، عن محمد بن عبد المعظم، وعنو ولده عبد اهلل.

(1/490) 

 
 

 من اسمو سهيل
)ط( سهيل بن أبي حـز مهراف أبو بكر القطعي البصري، عن ثابت البناني وأبي عمراف، وعنو 

 شريح بن النعماف وبشر بن الوليد، احتج بو األربعة توفي بعد المأتين.
ش ؿ ؽ( سهيل بن أبي صالح ذكواف السماف الزيات المدني، عن أبيو وابن المسيب وابن  2)

در، وعنو إسماعيل بن عياش وخالد الحذاء والسفياناف وحماد بن سلمة ومالك وخلق، المنك
 وثقو ابن عبد البر والعجلي، توفي سنة أربع ومائة، احتج بو الجماعة.

(1/491) 

 
 

 من اسمو سوادة
)ط( سوادة بن حنظلة القشيري البصري إماـ مسجد بني قشير، عن سمرة بن جندب، وعنو 

 يره، قاؿ في الكاشف: ثقة، احتج بو مسلم واألربعة إال ابن ماجة.ولده عبد اهلل وغ

(1/492) 

 
 

 من اسمو سوار
)ط( سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي المزني، عن طاوس وعطاء ومطرؼ، وعنو ابن علية 
 ووكيع وابن المبارؾ، وثقو ابن معين، وقاؿ أحمد: ال بأس بو، احتج بو أبو داود وابن ماجة.

د اهلل بن سوار العنبري أبو عبد التميمي البصري، عن أبيو وعبد الوارث بن سعيد سوار بن عب



ومعتمر بن سليماف، وعنو أبو داود والترمذي والنسائي وغيرىم، وثقو النسائي وابن حباف في 
 ثقاتو، توفي سنة خمس وأربعين ومأتين.

عن عطية العوفي  )قب( سوار بن معصب الهمداني الكوفي أبو عبد اهلل األعما المؤذف،
والكلبي وليث بن أبي سليم، وعنو أبو الجهم وعبد الحميد بن بحر ومعلى بن مهدي 

 الموصلي، توفي سنة بضع وسبعين ومائة وقد غمزه بعضهم واهلل أعلم.

(1/493) 

 
 

 من اسمو سويد
( سويد بن سعيد بن سعد أبو محمد الهروي الحدثاني، عن مالك وابن عيينة وشريك 4)

، وعنو مسلم وابن ماجو وأبو زرعو وغيرىم، وثقو الدار قطني، وقاؿ أحمد: البأس بو، وغيرىم
وضعفو بعضهم بعدما عمي لما ربما أنو كاف يلقن وأما كتبو فصحاح، وكذبو بعضهم لروايتو في 

 فضائل اآلؿ، قلت: عداده في ثقات محدثي الشيعة، توفي سنة أربعين ومائتين.
 ن أبيو، وعنو عمراف بن مسلم.)قب( سويد بن أبي صالح، ع

ش جا( سويد بن عبدالعزيز بن نمير أبو محمد السلمي الدمشقي، عن سفياف بن حسين  2)
وعاصم األحوؿ ومالك وشعبة وغيرىم، وعنو ىشاـ بن عمار ودحيم وسويد الحدثاني، وثقو 

رمذي وابن دحيم وحسَّن ىشيم أمره وأثنى عليو، توفي سنة أربع وتسعين ومائة، احتج بو الت
 ماجو.

( سويد بن غفلة الجعفي الكوفي أبو أمية، عن علي والخلفاء وغيرىم، وعنو أبو ليلى 4)
والشعبي والنخعي، وثقو ابن معين، قاؿ في الكاشف: إماـ زاىد ثقة، توفي سنة ثمانين احتج بو 

 الجماعة.
 )مح( سويد بن معاوية بن سويد، عن أبيو، وعنو سلمة بن كهيل.

 د بن النعماف بن مالك األنصاري، من أىل بيعة الرضواف، وعنو بشر بن يسار.)شفا( سوي
)جا( سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل، عن ابن المبارؾ وابن عيينة وعنو الترمذي 

 والنسائي، ووثقو توفي سنة أربعين ومأتين.
ن بن صالح، وعنو )مح( سويد الكلبي بن عمرو أبو الوليد الكوفي، عن حماد وشريك والحس

عبد اهلل وعثماف ابنا شيبة وأبو كريب، وثقو ابن معين والعجلي والنسائي، احتج بو مسلم 
 والترمذي.

)ش( سويد أبو حاتم، ىو ابن إبراىيم، عن الحسن، وعنو عمر بن الخطاب السدوسي، وثقو 



دب، توفي سنة أبو زرعة وابن معين في رواية، احتج بو الطبراني في الكبير والبخاري في األ
 سبع وستين ومائة.

(1/494) 

 
 

 من اسمو سبلـ
( سبلـ بن سليم التميمي السعدي أبو سليماف المدائني الطويل، عن زيد العمي وحميد 3)

الطويل وأبي ىاشم الرماني وأبو الربيع الزىراني وعلي بن الجعد وأحمد بن يونس قاؿ السيد 
لتوحيد، توفي سنة سبع وسبعين ومائة، واحتج بو إدريس في الكنز: وسبلـ ممن قاؿ بالعدؿ وا

 ابن ماجة.
)مح ش( سبلـ بن سلم ويقاؿ ابن سليماف، عن الصادؽ وحمزة الزيات وىاروف بن كثير وخلق، 

وعنو أحمد بن عبد اهلل بن يونس وعلي بن الجعد وابن المديني تكلموا فيو وكذبو بعضهم 
 اني.وصحح روايتو اإلماـ أحمد بن ىاشم ويحيى الد

)ش ؽ( سبلـ بن سليم أبو األحوص الحنفي الجشمي موالىم، عن أبي إسحاؽ السبيعي 
وسماؾ بن حرب وآدـ بن علي، وعنو ابن مهدي وعثماف بن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي، 

 وثقو ابن معين وأبو زرعة والعجلي، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، واحتج بو الجماعة.
ثقفي أبو العباس المدائني، عن شعبة وسبلـ الطويل وأبي عمرو بن )ش( سبلـ بن سليماف ال

العلي، وعنو زيد بن الحباب وأبو حاتم الرازي وابن نحيح، قاؿ أبو حاتم صدوؽ صالح 
 الحديث ال بأس بو، وفي رواية ال توفي بعد عشرين ومأتين.

من بن عمرو بن )علوي( سبلـ بن عبد اهلل الهاشمي، عن سفياف بن السمط، وعنو عبد الرح
 العلى.

)ط( سبلـ بن غانم الحناط، عن صالح بن خيثم، وعنو محمد بن يعقوب الحدثاني منصور، 
 قاؿ موالنا: الظاىر أنَّو ابن وىب الجندي الراوي عن ابن طاووس.

 )مح( سبلـ بن القاسم الثقفي، عن أبيو، وعنو وكيع.
، عن قتادة وعقيل بن طلحة، وعنو )ط ش( سبلـ بن مسكين أبو روح النميري اإلزدي البصري

يحيى القطاف وابن مهدي والفضل بن دكين، وثقو أحمد وابن معين وابن سعد، وعده المنصور 
 باهلل من رجاؿ العدؿ، توفي في آخر سنة سبع وستين ومائة، احتج بو الجماعة.

 داود. سبلـ بن أبي سبلـ الحبشي، عن أبي أمامة، وعنو يحيى بن أبي كثير، احتج بو أبو



)ط( سبلـ مولى العباسية بنت المهدي، عن محمد بن كعب مولى المهدي، وعنو حسن بن 
 محمد األسدي.

(1/495) 

 
 

 )ط( سبلـ الجزار، عن أبي إسحاؽ ىو أبو األحوص.
 )ط( سبلـ بن سهيم التيمي، عن األصبغ، وعنو عمرو بن سويد.

(1/496) 

 
 

 من اسمو سبلمة
لي عليو السبلـ وعنو سلمة بن قيس ونوح بن قيس، عده )ـ( س جا( سبلمة الكندي، عن ع 2)

 من مسلسلي رواية أىل البيت.

(1/497) 

 
 

 من اسمو سيَّار
)جا مح في الذكر( سيار بن حاتم العنزي أبو سلمة البصري، عن حماد بن زيد وجعفر بن ثابت 

ابن حباف، توفي  وجعفر بن سليماف، وعنو أحمد وعبد اهلل بن الحكم القطواني وغيرىما، وثقو
 سنة تسع وتسعين ومأتين، احتج بو الترمذي والنسائي وابن ماجة.

)ط ش( سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري، عن حنش الصنعاني ومحمود الصدفي، وعنو 
أبو يزيد الخوالني، قاؿ أبو حاتم وأبو زرعة: ال بأس بو ووثقو ابن حباف، توفي بعد المائة، احتج 

 بن ماجة.بو أبو داود وا
)ش( سيار بن حاتم أبو الحكم العنزي الواسطي، عن أبي وائل وزر بن حبيش والشعبي، وعنو 
شعبة وقرة بن خالد وىشيم، وثقو أحمد وابن معين، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة، احتج بو 

 الجماعة.

(1/498) 

 
 



 من اسمو سيراف
عبد اهلل بن أحمد العسكري )ش( سيراف بن محمد، عن محمد بن مرزوؽ، وعنو حسن بن 

 إجازًة.

(1/499) 

 
 

 من اسمو سيف
)مح ـ( سيف بن سليماف، عن أبيو، وعنو يحيى بن يعلى، قاؿ ابن معين: كاف حياً سنة خمسين 

وكاف ثقة، قاؿ )ـ( وقولهم: إنَّو ضعيف ال يلتفت إليو، بل ىو قوي قد أخذ بحديثو العلماء، 
 المنصور باهلل في رجاؿ العدلية.وروي عن ابن حنبل أنَّو وثقو وعده 

 )ش( سيف بن عمر، عن محمد بن عبد اهلل المدني، وعنو ابن رستة عبد اهلل بن عمر.
( سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، وأباف بن تغلب. وعنو: عبيداهلل بن إسحاؽ، ومحمد 2)

 بن عبدالحميد. قاؿ األزدي: ناصبي دمشق يتكلموف فيو وال التفات إلى كبلمو.
)ط( سيف بن محمد الثوري نزيل بغداد، عن خالو الثوري ومسعر واألعمش، وعنو محمد بن 

الصباح ومحمد بن خراش والحسن بن عرفة تكلموا فيو بغيرر حجة وحسن لو الترمذي، واحتج 
 بو أبو داود.

(1/500) 

 
 

 حرؼ الشين
 )قب( شاذاف، عن عمراف بن مسلم، وعنو إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي.

)محيط( شاذاف الطحاف، عنو حرب بن الحسن، قاؿ في المحيط: كاف من خيار أصحاب 
 الحسن بن حي.

ش جا( شبابة بن سوار الفزازي موالىم المدائني أبو عمر، عن حريز بن عثماف وشعبة بن  2)
الحجاج ويونس بن أبي إسحاؽ، وعنو محمد بن شجاع وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن سهل، 

ي: محتج بو ثقة، ووثقو ابن سعد وابن معين، قلت: عداده في مبغضي الوصي قاؿ الذىب
 صلوات اهلل عليو، توفي سنة أربع أو خمس أو ست ومأتين، احتج بو الجماعة.

 )ط( شبار بن خليفة بن حناط، عن أبي عاصم، وعنو محمد بن عبد الرحيم.
سلم، وعنو ابن عيينة وغيره، )ط( شبل بن عباد المكي الطبري، عن أبي الطفيل والحسن بن م



وثقو أحمد ويحيى وأبو داود، وقاؿ: يرى القدر، توفي سنة ثماف وأربعين ومائة، احتج بو 
 البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.

)مح( شبث بن ربعي التميمي اليربوعي أبو عبد القدوس الكوفي، عن علي عليو السبلـ 
روى عنو أنَّو قاؿ: أنا أوؿ من حرر الحرورية  وحذيفة، وعنو محمد بن كعب وسليماف التيمي،

وأعاف على قتل عثماف وصحب علياً، ُثمَّ خرج عليو، ُثمَّ حضر قتل الحسين، ُثمَّ كاف ممن 
طلب بدمو مع المختار، ُثمَّ حضر قتلو، ُثمَّ خرج على عبد الملك، ُثمَّ عبر إلى فارس فغرؽ في 

ؽ الخوارج، وتاب وأناب لو عند )مح( فرد دجيل سنة سبع وستين، قاؿ موالنا: شبث فار 
 حديث احتج بو أبو داود.

)مح( شبيب بن شيبة أبو معمر التيمي المنقري البصري، عن عطاء والحسن وىشاـ بن عروة، 
وعنو وكيع وأبو معاوية الضرير وغيرىما، قاؿ أبو علي: صالح، وقاؿ الساجي: صدوؽ، وقاؿ 

: كاف ينادـ خلفاء بني أمية، توفي في حدود السبعين ابن المبارؾ: خذوا عنو، قاؿ ابن عدي
 والمائة، احتج الترمذي.

)مح ط( شبيب بن غرقد السلمي الكوفي، عن عروة البارقي وعبد اهلل بن شهاب، وعنو 
السفياناف وشعبة وغيرىم، وثقو أحمد وابن معين، توفي في عشر الثبلثين بعد المائة، خرج لو 

 الجماعة.

(2/1) 

 
 

 ر بن نهار، عن أبي ىريرة، وعنو محمد بن واسع، احتج بو أبو داود.)ش( شتي
)ش( شجاع بن مخلد الفبلس أبو الفضل البغدادي البغوي، عن ىشيم وابن عيينة ووكيع، وعنو 

 مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرىم، وثقو يحيى وابن فهم، توفي سنة خمس وثبلثين ومأتين.
سكوني أبو بدر الكوفي، عن علي بن عبد األعلى واألعمش )ـ ش( شجاع بن الوليد بن قيس ال

ومغيرة بن مقسم وغيرىم، وعنو ابن المديني وأبو سعيد األشج ومحمد بن عبد اهلل المنادي، 
قاؿ أحمد بن أبي خيثمة وعبد الخالق بن منصور: ثقة توفي سنة أربع ومأتين، احتج بو 

 الجماعة.
 ي ضبياف، وعنو منصور بن الحرث.)ط( شجاع بن يعقوب الكندي، عن ابن أب

(2/2) 

 
 



 من اسمو شداد
 )محيط( شداد بن رشد، عن جابر الجعفي، وعنو ولده حبيب بن شداد.

)جا( شداد بن علي الهياني، عن عبد الواحد بن زيد، وعنو محمد بن يونس، قاؿ الجرجاني،  
 كاف من العابدين.

معاوية، عن أبي أمامة وأنس وواثلة وعنو  )ش( شداد أبو عمار، ىو ابن عبد اهلل الدمشقي مولى
 يحيى بن أبي كثير واألوزاعي وغيرىما، وثقو أبو حاتم والعجلي، واحتج بو الجماعة.

(2/3) 

 
 

 من اسمو شراحيل
)نص( شراحيل بن يزيد المعافري المصري، عن محمد الصدفي وغيره، وعنو عبد اهلل بن شريح 

باف، وقاؿ يونس: مات بعد العشرين والمائة، احتج بو وحيوة بن شريح وابن لهيعة، وثقو ابن ح
 أبو داود والبخاري في األفعاؿ ومسلم في مقدمة صحيحة، أىملو موالنا.

(2/4) 

 
 

 من اسمو شرحبيل
 ( شرحبيل بن سعد، عن ابن المنكدر، وعنو إبراىيم الصائغ.2)
وعنو مالك ويحيى  ( شرحبيل بن سعد الخطمي موالىم، عن علي وجابر وأبي أيوب وغيرىم،2)

بن سعيد وفطر بن خليفة، قيل للثوري: كاف ثبتاً، قاؿ: نعم، وثقو ابن حباف، توفي سنة ثبلث 
 وعشرين ومائة، احتج بو أبو داود ابن ماجة والبخاري في األدب.

)ش( شرحبيل بن شريك المعافري أبو محمد المصري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، وعنو 
اؿ أبو حاتم: صالح، وقاؿ النسائي: ليس بو بأبس، احتج بو الجماعة، إال الليث وابن لهيعة، ق

 ابن ماجة، لكن البخاري في األدب.
)ش( شرحبيل بن مدرؾ الجعفي، عن ابن عباس وعبيد اهلل بن يحيى، وعنو محمد بن عبيد 

 الطنافسي وأبو أسامة، وثقو ابن معين وابن حباف، احتج بو النسائي.
لم الخوالني الشامي، عن أبيو وأبي أمامة وأبي الدرداء، وعنو إسماعيل بن )مح( شرحبيل بن مس

عياش واألحوص بن حكيم، وثقو ابن معين والعجلي وأحمد، توفي في عشر الثبلثين بعد 
 المائة، احتج بو األربعة إال النسائي.



(2/5) 

 
 

 من اسمو شريح
ولي القضاء ستين سنة، عن علي س( شريح بن الحارث الكندي الشيعي أبو أمية الكوفي، ت 3)

وُعَمر وابن مسعود وغيرىم، وعنو النخعي والشعبي ومغيرة بن مقسم وغيرىم، وثقو ابن معين،  
كاف على مقدمة أمير المؤمنين في غزوة صفين لما كتب زياد شهادتو على حجر كتب إلى 

ى تلك عنو، توفي سنة معاوية أنَّو بلغني أف شهادتي كتبت وأني ال أعلم من حجر إال خيراً ونف
 ثمانين، احتج بو النسائي.

)ش( شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي، عن أبي ذر وأبي أمامة وأبي الدرداء وجماعة من 
الصحابة والتابعين، وعنو ضمضم بن زرعة وصفواف ابن عمرو وثور بن يزيد، وثقو العجلي 

 والنسائي، احتج بو أبو داود وابن ماجة.
مة التنوخي الكوفي، عن إبراىيم بن أبي إسحاؽ، وعنو عثماف األودي )مح( شريح بن مسل

واألحمسي، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، توفي سنة اثنين وعشرين ومأتين، احتج بو محمد في الذكر 
 وبخاري والنسائي.

شريح بن النعماف الصائدي كوفي عن علي، وعنو سعيد بن أشوع، وثقو ابن حباف وغيره، واحتج 
 بو األربعة.

( شريح بن ىاني المذحجي أبو المقداـ اليمني نزيبلً الكوفة من كبار أصحاب الوصي، روى 2)
عنو وعن سعد وعائشة، وعنو ابناه محمد والمقداـ والشعبي، وثقو ابن معين، شهد مع علي 

 مشاىده، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، قتل سنة ثماف وسبعين، احتج بو الجماعة.
بن أبي حمزة، وعنو محمد بن ىاروف، وىو شريح بن يزيد أبو حيوة، )ش( شريح، عن سعيد 

 وثقو ابن معين، توفي سنة ثبلث ومأتين، احتج بو أبو داود والنسائي.

(2/6) 

 
 

 من اسمو شريف
 )ط( شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي مرة، وعنو أحمد بن محمد البرقي.

(2/7) 

 
 



 من اسمو شريك
لي عليو السبلـ ، وعنو أبو إسحاؽ وأبو ىبلؿ، وثقو ابن حباف، شريك بن حنبل العبسي، عن ع
 واحتج بو أبو داود والترمذي.

( شريك بن عبد اهلل بن أنس، ويقاؿ شريك بن عبد اهلل بن أبي شريك، وىو أوس بن 4)
الحارث الكوفي النخعي أبو عبد اهلل، عن أبي إسحاؽ السبيعي وسلمة بن كهيل واألعمش 

وعباد بن يعقوب، وعثماف بن أبي شيبة وأمم وثقو يحيى القطاف وابن معين في وأمم، وعنو وكيع 
رواية، والعجلي لو ترجمة بسيطة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، توفي سنة سبع وسبعين 

 ومائة.
ش( شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر القرشي أبو عبد اهلل المدني، عن أنس وابن المسيب  2)

ىم، وعنو مالك والثوري وسليماف بن ببلؿ، وثقو ابن سعد وغيره، احتج بو وعطاء بن يسار وغير 
 الجماعة إالَّ الترمذي.

(2/8) 

 
 

 من اسمو شعبة
ؿ( شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي األزدي موالىم أبو بسطاـ الواسطي، عن أبي  5)

وحسين األشقر  إسحاؽ والحكم بن عتيبة وقتادة واألعمش وأمم، وعنو الثوري والحجاج ووكيع
وخلق كثير، وثقو العجلي وابن سعد، وقاؿ ابن معين: إماـ المتقين، وقاؿ الحاكم: إماـ األئمة، 

وقاؿ الثوري: أمير المؤمنين في الحديث، عداده في ثقات محدثي الشيعة، قاؿ شعبة: وقد 
هي بدر سئل عن الخروج مع النفس الرضية، أتسألني عن الخروج مع ابن رسوؿ اهلل، واهلل ل

 الصغرى، توفي سنة ستين ومائة.
شعبة بن دينار الكوفي، عن عكرمة، وعنو الثوري وابن عيينة، وثقو سفياف وابن نمير، وقاؿ ابن 

 معين: ليس بو بأس، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج بو النسائي.
وعنو يحيى  )ـ( شعبة بن عياش األسدي أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاؽ وسمعاف بن مالك،

بن آدـ، وثقو ابن معين، وأحمد، وقاؿ: ربما غلط، توفي سنة ثبلث وتسعين ومائة، احتج بو 
 البخاري واألربعة.

)ش( شعبة بن عياش الكلبي، عن أنس، وعنو بكر بن بكار، وفي اإلكماؿ عياش، عن أنس، 
 وعنو شعبة، قاؿ البخاري: أحسبو عياشاً العامري.

 اختو، وعنو سفياف بن حبيب.شعبة، عن ثوير بن أبي ف



 )مح محيط( شعبة، عن زيد بن علي، وعنو عبد العزيز بن الخطاب.
 )ـ( شعبة عن الوضين بن عطاء، وعنو إسحاؽ بن إبراىيم الحفطي.

(2/9) 

 
 

 من اسمو شعيب
)ـ ش( شعيب بن إسحاؽ بن عبد الرحمن موالىم الدمشقي، عن عمرو بن موسى واألوزاعي 

نو محمد بن يزيد وابن راىويو والليث، وثقو أحمد والنسائي، توفي سنة وىشاـ بن عروة، وع
 ثماف وتسعين ومائة، احتج بو الجماعة إالَّ الترمذي.

 شعيب بن إسماعيل، عن األوزاعي والصواب بن إسحاؽ وىو األوؿ.
)ش( شعيب بن بياف بن زياد الصفار البصري، عن شعبة والقطاف، وعنو علي بن المديني 

 ي وغيرىما، قاؿ في الكاشف: صدوؽ، احتج بو النسائي.والكديم
( شعيب بن الحبحاب األزدي موالىم أبو صالح البصري تابعي، عن أنس وأبي العالية، وعنو 3)

شعبة والحماداف، وثقو أحمد وابن سعد، توفي سنة ثبلثين ومائة، احتج بو الجماعة إال ابن 
 ماجة.

م أبو بشر الحمصي، عن نافع والزىري وابن )ط ؿ( شعيب بن أبي حمزة األموي موالى
المنكدر، وعنو حيوة بن شريح وأبو اليماف والحكم بن نافع، وثقو ابن معين وسيار بن إسحاؽ، 

 توفي سنة ثبلث ستين ومائة، احتج بو الجماعة.
 )ؽ( شعيب بن سليماف الملمي، عن إسماعيل بن زياد، وعنو حاتم بن إسماعيل.

 قي، عن طاىر بن عمر، وعنو المرادي.)مح( شعيب بن عبد الر 
)كم( شعيب بن خالد البجلي الرازي القاضي على أىل الذمة، عن أيوب وسلمة بن كهيل 

واألعمش، وعنو حجاج بن دينار وزىير بن معاوية وابن أخيو يحيى بن العلى، قاؿ النسائي: 
 ليس بو بأس، وذكره ابن حباف، في ثقاتو، احتج بو أبو داود.

بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو ابن العاص، عن جده وابن عباس وابن عمر ومعاذ،  ( شعيب4)
وعنو ابناه وثابت البناني وعطاء الخراساني، وثقو ابن حباف توفي سنة خمس عشرة ومأتين، 

 احتج بو األربعة، قلت وقد تكلم في سماعو، عن جده.
والهيثم بن حوار، وعنو محمد  )ط ش جا( شعيب بن واقد المزني، عن الحسين بن زيد بن علي

 بن عبد اهلل البغوي.

(2/10) 



 

)ش( شعيب بن يحيى التجيبي المصري، عن نافع ومالك وابن لهيعة، وعنو عبد الرحمن بن 
عبد اهلل بن الحكم والحرث بن مسكين، وثقو ابن حباف، توفي سنة إحدى أو خمس عشرة 

 ومأتين، احتج بو النسائي.
 ن أبي إسحاؽ ىو ابن خالد البجلي.)ط( شعيب األنماطي، ع

 )ش( شعيب، عن سعيد بن أبي مريم، ىو ابن إسحاؽ.
 شعيب، عن المنهاؿ بن عمرو، وعنو ولده سعيد.

(2/11) 

 
 

 من اسمو شعيث آخره مثلثة
شعيث بن عبداهلل بن الزبيب بن ثعلبة العنبري، عن جده، وعنو ابنو عمار وموسى بن إسماعيل، 

)ش( قاؿ حفيده: توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقاؿ في التهذيب: ُعمر وثقو ابن حباف، قاؿ 
 سبع عشرة ومائة.

(2/12) 

 
 

 من اسمو شقيق
( شقيق بن سلمة األسدي أبو وائل الكوفي، عن علي والخلفاء وعمار وابن عمرو بن 4)نص 

عباس، وعنو عاصم بن أبي النجود والشعبي واألعمش وجماعة، وثقو ابن معين وابن سعد 
ووكيع، وكاف ممن بايع اإلماـ الحسن بن الحسن، توفي سنة تسع وتسعين، عن خمسين ومائة 

 سنة احتج بو الجماعة.
)ط( شقيق البجلي الزاىد، عن أبي حنيفة وغيره، وعنو حاتم األصم وغيره، استشهد في غزوة  

 كوالف سنة أربع وتسعين ومائة، قاؿ الذىبي: وال يتصور أف يحكم عليو بالضعف.

(2/13) 

 
 



 من اسمو شمر
)نص ش( شمر بن عطية األسدي الكاىلي الكوفي، عن شهر بن حوشب أبي وائل، وعنو قيس 
بن الربيع واألعمش وفطر بن خليفة، قاؿ أبو داود: كاف عثمانياً جدًا، وثقو النسائي وابن حباف، 

 واحتج بو الترمذي.
 ه عمرو.)مح ط( شمر أبو عمرو الكوفي، عن يزيد بن مرة، وعنو ولد

(2/14) 

 
 

 من اسمو شندس
 )ـ( شندس بن مخلد، عن محمد بن عبيد الطيالسي، وعنو ولده علي.

(2/15) 

 
 

 من اسمو شهاب
)ش( شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني أبو الصلت الواسطي نزيل الرملة، عن قتادة 

ي، وقاؿ أحمد والثوري وعبد الملك بن عمير، وثقو ابن المبارؾ وأبو زرعة وابن معين والعجل
 ويحيى: ال بأس بو، احتج بو أبو داوود.

(2/16) 

 
 

 من اسمو شؤذب
 )ش( شؤذب مولى شاكر قتل مع الحسين ابن علي، وكاف متقدمًا.

 )ـ( شوكر أخباري، قاؿ الذىبي: مؤرخ ال يعتمد عليو شيعي، كاف في المائة الثانية.

(2/17) 

 
 

 من اسمو شهر
األشعري الحمصي، وقيل الدمشقي، عن ابن عمر وابن ؽ( شهر بن حوشب أبو سعيد  4)نص 



عباس وأبي سعيد وأبي أمامة، وعنو قتادة وابن جدعاف والحكم بن حرب، وثقو أحمد ويحيى 
والعجلي ويعقوب بن أبي شيبة، توفي سنة إحدى عشرة ومائة، احتج بو الجماعة، لكن البخاري 

 في األدب.

(2/18) 

 
 

 من اسمو شيباف
فروخ الحبطي أبو محمد الحنظلي، عن جرير وأبو أمية أيوب بن حوط، وعنو  )ط ش( شيباف بن

القاسم بن الفضل وأبو عوانة وغيرىما، ومسلم وأبو داود، وثقو أحمد، توفي سنة خمس أو 
 ست وثبلثين ومأتين.

شيباف بن بحر بمعجمتين آخرىما مشدده، عن علي، وعنو عطاء بن السائب، ذكره في 
 اإلكماؿ.
 ف، عن القاسم بن الفضل، ىو ابن فروخ.)ط( شيبا

( شيباف، عن الحسن وقتادة، ىو ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب، وعنو شبابة بن سوار 2)
وأبو نعيم وعلي بن الجعد وغيرىم، قاؿ أحمد: ثبت في كل المشائخ، وثقو ابن سعد، توفي 

 سنة أربع وستين ومائة، احتج بو الجماعة.
 ابن عبد الرحمن.)ش( شيباف عن أشعث ىو 

 )ف( وشيباف، عن منصور كذلك.

(2/19) 

 
 

 من اسمو شيبة
 )مح( شيبة بن نعامة الضبي الكوفي، عن زين العابدين، وعنو جرير.

(2/20) 

 
 

 حرؼ الصاد المهملة
 من اسمو صالح

 صالح بن صاعد بن محمد أبو العلى القاضي، عن عبد اهلل، وعنو حفيده يحيى بن صاعد.



 ن أحمد الجزاري، عن محمد بن أحمد الدىقاف، وعنو أبو عبد اهلل العلوي.)محيط( صالح ب
 )ط( صالح بن أحمد المهروقي، عن أبي أمية، وعنو ابن عدي الحافظ.

( صالح بن أبي األسود الكوفي الحناط، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي ومحمد بن علي 2)
وإبراىيم بن محمد بن ميموف، روى  بن علي واألعمش، وعنو علي بن العباس ومحمد بن حفص

 في تشريف الوصي فوىاه الذىبي.
 )ش( صالح بن األصبغ، عن أبي عمرو بن موسى، وعنو أبو الحسن الجريري.

 )ش( صالح بن جبلة، عن ميموف بن مهراف، وعنو شهاب بن خراش.
ن )ش( صالح بن حرب مولى بني ىاشم، عن إسماعيل بن عبيد اهلل التيمي، وعنو محمد ب

 غالب.
)ـ ش جا( صالح بن حساف أبو الحارث البصري، عن محمد بن كعب وعروة وابن المسيب، 

وعنو ابن أبي ذئيب وأنس بن عياض وخلف أو خالد، قاؿ النسائي: متروؾ وذكره ابن حباف في 
 الثقات، احتج بو الترمذي وابن ماجة وأحمد.

ن الحسن وعمرو بن دينار وأبي )مح ش( صالح بن رستم المدني موالىم البصري الجزار، ع
قبلبة، وعنو الفضل بن دكين وإسرائيل وىشيم، وثقو أبو داود الطيالسي وابن حباف، وقاؿ 

أحمد: صالح الحديث، عده المنصور باهلل في رجاؿ العدلية، توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة، 
 احتج بو مسلم واألربعة.

 حاف، وعنو عبد اهلل بن العلى.)ط( صالح بن سميع، عن عمرو بن صعصعة بن صو 
)ش( صالح بن عبد اهلل الترمذي أبو عبد اهلل، عن مالك وشريك ومحمد بن فضيل وغيرىم، 
وعنو الترمذي ومسلم وعبد اهلل بن أحمد وأبو حاتم، وقاؿ: صدوؽ، توفي سنة تسع وثبلثين 

 ومأتين، احتج بو الترمذي.
أيوب وسعيد بن منصور وعبد اهلل بن يزيد )ـ( صالح بن عبد الرحمن المقرئ، عن يحيى بن 

 المقرئ، وعنو الطحاوي.

(2/21) 

 
 

)ش( صالح بن أبي عريب قليب الحضرمي، عن كثير بن مرة وخبلد بن السائب، وعنو عبد 
الحميد بن جعفر والحسن بن ثوباف والليث بن سعد وغيرىم، وثقو ابن حباف والسبكي، احتج 

 بو األربعة إالَّ الترمذي.
 بن عمراف الرعاء، عن معبر بن علي الحيطمي، وعنو أحمد بن محمد. صالح



 )ش( صالح بن عمر، عن محمد بن عمر، وعنو األسود بن عامر.
)ط ش ؿ( صالح بن كيساف أبو محمد الغفاري المدني المؤدب، عن ابن عمر وعبيد اهلل بن 

بخ، وثقو ابن معين وأبو  عبد اهلل والزىري، وعنو ابن جريج ومعمر وابن إسحاؽ، قاؿ أحمد: بخ
 حاتم، عده المنصور باهلل في العدلية، توفي بعد األربعين والمائة، احتج بو الجماعة.

 )ـ جا( صالح بن محمد الرازي، عن سهل بن نصر، وعنو أبو أحمد األنماطي.
)ط( صالح بن مسمار السلمي أبو الفضل المروري، عن أنس بن عياض ومعن بن عيسى وابن 

عنو مسلم والترمذي وإبراىيم بن محمد، قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، ووثقو في الكاشف، عيينة، و 
 توفي سنة ست وأربعين ومأتين.

)مح( صالح بن موسى بن إسحاؽ بن طلحة التيمي الكوفي المحاربي، عن عبد اهلل بن الحسن 
هلل الكامل والصادؽ واألعمش، وعنو أبو يحيى الحماني وسعيد بن منصور ومحمد بن عبد ا

 المحاربي غمزه المحدثوف، واحتج بو الترمذي وابن ماجة.
)نص مح( صالح بن الهيثم الواسطي أبو شعيب الصيرفي الطحاف، عن حسين بن واقد وغيره، 

 وعنو ابن ماجو وغيره، قاؿ علي بن الجنيد: صدوؽ.
ن الزبير )مح قب( صالح بن ميثم كوفي، عن بريدة األسلمي ويريم بن العلى، وعنو عبد اهلل ب

 األسدي وعبد المؤمن بن القاسم وصالح، عداده في رجاؿ الشيعة.
)ش جا( صالح المزي البصري الولي الصالح، عن الحسن وقتادة وجماعة، وعنو خليل بن ُعَمر 

وسيار بن حاتم، روي عن ابن معين أنَّو قاؿ: ليس بو بأس، توفي سنة اثنتين وسبعين ومأتين، 
 العدلية.عده في الشافي من رجاؿ 

(2/22) 

 
 

)مح ش( صالح مولى التؤمة بنت أمية الجمحية أبو محمد، عن أبي ىريرة وزيد بن خالد وابن 
عياش، وعنو السفياناف وإبراىيم بن أبي يحيى، قاؿ عبد اهلل بن أحمد: من سمع منو قديماً 

و قديماً، فذاؾ، وىو صالح الحديث ما أعلم بو بأساً، وقاؿ ابن عدي: ال بأس إذا سمعوا من
 وقاؿ ابن معين: ثقة حجة، توفي سنة خمس وعشرين ومائة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.

 )ف( صالح بن يحيى عن أرطأة بن حبيب، وعنو السيد الحسين بن علي المصري.

(2/23) 

 
 



 من اسمو الصباح
 )ط( الصباح بن راشد، عن أباف بن أبي عياش، وعنو محمد بن زكرياء.

بن محمد بن أبي حاـز البجلي األحمسي الكوفي، عن أبي حاـز األشجعي، وعنو  )ط( الصباح
 أباف بن إسحاؽ، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليو، واحتج بو الترمذي.

)ش( الصباح بن يحيى المزني، عن العلى بن المسيب، وعنو يحيى بن سالم، أحد الفضبلء 
نو غمزه الذىبي لما روى: >الناس من أحد تبلمذة اإلماـ زيد بن علي والمشهور باألخذ ع

 شجر شتى وأنا وعلي من شجرة<.

(2/24) 

 
 

 من اسمو صبيح
صبيح مولى أـ سلمة، عن زيد بن أرقم مرفوعاً، أنَّو قاؿ لعلي وفاطمة وابنيهما: >أنا حرب لمن 

ن حاربكم<، وعنو السدي وابن ابنو إبراىيم، وثقو ابن حباف، واحتج بو أبو داود والترمذي واب
 ماجو.

(2/25) 

 
 

 من اسمو صخر
)ط ش( صخر بن جويرية البصري النميري أبو نافع، عن أبي رجاء العطاردي ونافع وعبد 

الرحمن بن القاسم وعنو أيوب السختياني وابن المبارؾ وعلي بن الجعد وعده، وثقو أحمد وابن 
 سعد، احتج بو الستة إالَّ ابن ماجو.

(2/26) 

 
 

 من اسمو صدقة
قة بن خالد الدمشقي أبو العباس األموي، عن األوزاعي ويزيد بن أبي مريم وزيد بن )ـ ش( صد

واقد، وعنو الوليد بن مسلم ومحمد بن المبارؾ، قاؿ أحمد: ثقة ثقة، وقاؿ أبو حاتم، وابن 
 نمير: ثقة، توفي سنة ثمانين ومائة، احتج بو البخاري واألربعة إالَّ الترمذي.

التيمي أبو معاوية الدمشقي السمين، عن ابن المنكدر وابن أبي )ط ش( صدقة بن عبد اهلل 



عروبة وىشاـ وغيرىم، وعنو وكيع والوليد بن مسلم وأبو بكر الدمشقي، قاؿ )ـ(: ضعيف 
عندىم، وثقو دحيم وسعيد بن عبد العزيز وضعفو البخاري وغيره، توفي سنة ست وستين ومائة، 

 احتج بو األربعة إال أبا داود.
صدقة بن أبي عمراف الكوفي قاضي األىواز، عن السبيعي وعوؼ بن أبي جحيفة )مح ش( 

وإبراىيم بن داود وغيرىم، وعنو علي بن ىاشم وحماد بن أسامة وسعيد بن يحيى اللخمي، قاؿ 
الذىبي صدوؽ، وقاؿ أبو حاتم: صالح، وليس بذلك المشهور، توفي بعد المائة، احتج بو 

 األدب.مسلم وابن ماجة والبخاري في 
)ش( صدقة بن موسى الدقيقي أبو المغيرة البصري، عن مالك بن دينار وابن أبي عروبة وثابت، 

وعنو أبو داود الطيالسي ومسلم ابن إبراىيم وعلي بن الجعد وغيرىم، قاؿ أبو حاتم يكتب 
حديثو وليس بالقوي، وقاؿ ابن عدي: بعض أحاديثو مما يتابع عليها، احتج بو أبو داود وابن 

 ماجة والبخاري في األدب.
)علوي( صدقة بن يسار الجزري، عن أبي أمامة بن سهل وابن جبير وطاوس، وعنو السفياناف 

وجرير بن عبد الحميد، وثقو أحمد ويحيى وابن حباف، توفي في أوؿ دولة بني العباس، احتج بو 
 مسلم واألربعة إالَّ الترمذي.

(2/27) 

 
 

 من اسمو صديق
، وعنو ابن جريج، قاؿ ابن عيينة:  )مح( صديق بن موس ى الزبيري، عن محمد بن بكر بن حـز

 كاف شريفًا.

(2/28) 

 
 

 من اسمو صغدي
)ش( صغدي بن سناف، عن ابن جريج، وعنو إسماعيل العبدي يحتمل أف يكوف أبي معاوية 

 فضعفو أبو حاتم وأف يكوف شيخ أبي نعيم، فوثقو يحيى.

(2/29) 

 
 



 من اسمو صعصعة
صعة بن صوحاف تابعي من خيار أصحاب الوصي شهد مشاىده، وروى عنو وعنو )مح ط( صع

ابن عباس، وعنو ولده عبد اهلل وأبو إسحاؽ والشعبي، وثقو الذىبي والنسائي وابن سعد قيل: 
 استشهد يـو الجمل، وقيل: مات في أياـ معاوية، احتج بو النسائي.

(2/30) 

 
 

 من اسمو الصَّعق
يس البكري، ُثمَّ العيشي، عن علي بن الحكم وغيره، وعنو زيد بن )ش( الصعق بن حزف بن ق

الحباب وغيره، وثقو يحيى وأبو زرعة وأبو داود، وقاؿ أبو حاتم: ما بو بأس، احتج بو مسلم إالَّ 
 النسائي.

(2/31) 

 
 

 من اسمو صفواف
 )ط( صفواف بن سليم بن سعد بن سعيد والصواب، عن سعد بن سعيد.

م الزىري موالىم أبو عبد اهلل المدني، عن ابن عمر وجابر وعبد اهلل بن ( صفواف بن سلي4)
جعفر وغيرىم، وعنو مالك والسفياناف وخلق، وثقو الحاكم وأحمد ويعقوب وابن سعد، توفي 

 سنة اثنتين وثبلثين ومائة، عده المنصور باهلل من رجاؿ العدلية، احتج بو الجماعة.
ي أبو عمر الحمصي، عن عبد اهلل بن بشر وجبير بن )ش( صفواف بن عمرو بن ىـر السكسك

نفير، وعنو ابن المبارؾ وبقية والوليد بن مسلم وخلق، قاؿ أحمد: ليس بو بأس وأثنى عليو 
يحيى ووثقو أبو حاتم وابن سعد وابن المبارؾ، توفي سنة خمس وخمسين ومائة، احتج بو 

 الجماعة، لكن البخاري في األدب.
بن زياد المازني البصري، عن ابن عباس، وعنو ثابت والحسن وقتادة  )كم( صفواف بن محرز

 وغيرىم، وثقو ابن سعد وابن حباف، توفي سنة أربع وسبعين، احتج بو الجماعة إالَّ أبا داود.
)مح ـ( صفواف بن يعلى بن أمية التميمي، عن أبيو، وعنو عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار 

 ة إالَّ مسلمًا.والزىري، احتج بو الجماع
 )مح( صفواف، عن رأي جعفر بن محمد، وعنو أحمد بن صبيح.



)خب( صفواف، رأى عمر جمع بين الظهر والعصر في يـو مطير، وعنو محمد بن إبراىيم لعلو 
 المازني.

(2/32) 

 
 

 من اسمو الصلت
ف وعباد )مح( الصلت بن بهراـ التميمي، ويقاؿ الهبللي، عن النخعي والشعبي، وعنو السفيانا

بن العواـ وغيرىم، قاؿ البخاري وابن عيينة وأبو حاتم: صدوؽ عيب عليو اإلرجاء، ووثقو يحيى 
 وابن سعد، توفي سنة سبع وأربعين ومائة.

)ش( الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي، عن الثوري، وعنو سليماف بن عبد الرحمن، احتج بن 
 الطبراني غمزه بعضهم.

يف الجحدري البصري، عن حماد بن زيد وجعفر بن سليماف )ش( الصلت بن مسعود بن طر 
وعبد الوارث وغيرىم، وعنو أبو زرعة الرازي ومسلم والبغوي، وثقو صالح جزره وغيره، توفي 

 سنة سبع وثبلثين ومأتين، احتج بو مسلم.
 )مح( الصلت المكي، عن ابن أبي راشد، وعنو حبيب.

(2/33) 

 
 

 من اسمو صلة
أولو وفتح البلـ بن زفر العبسي أبو العلى كوفي، عن علي وعمار وحذيفة )مح ش( ِصَلة بكسر 

وابن مسعود، وعنو الشعبي والنخعي وأبو إسحاؽ وغيرىم، وثقو الخطيب وابن خراش، توفي في 
 والية مصعب، احتج بو الجماعة.

(2/34) 

 
 

 من اسمو صهيب
 صهيب بن محمد، عن عباد بن صهيب، وعنو موسى بن عيسى.

ب الحذاء أبو موسى المكي، عن ابن عمرو بن العاص، وعن عمرو بن دينار فقط، )ؿ( صهي
 وثقو ابن حباف، وعده في الميزاف من الضعفاء، احتج بو النسائي.



(2/35) 

 
 

 من اسمو صيفي
)مح( صيفي بن ربعي األنصاري أبو ىشاـ الكوفي، عن سفياف وعبد اهلل بن عمر العمري، وعنو 

يد الطحاف، قاؿ أبو حاتم: ما أرى بحديثو بأساً، ىو صالح الحديث، أبو كريب والحسين بن ز 
 وقاؿ في الكاشف: صدوؽ، احتج بو الترمذي.

(2/36) 

 
 

 حرؼ الضاد المعجمة
 )ش( ضبارة بن زياد األسدي، عن عمرو بن ثابت، وعنو عبد اهلل بن أحمد.

(2/37) 

 
 

 من اسمو الضحاؾ
، عن حطاف بن عبد اهلل والحجاج وقتادة، وعنو )ـ مح( الضحاؾ بن حمرة األملوكي الواسطي

 بقية ومحمد بن حرب، وثقو ابن حباف، وقاؿ موالنا: وثقو المؤيد باهلل، احتج بو الترمذي.
)مح ؽ( الضحاؾ بن عثماف بن عبد اهلل بن خالد بن حزاـ األسدي الحزامي أبو عثماف 

م، وعنو الثوري والقطاف وابن المدني، عن نافع وابن المنكدر وسعيد المقبري وزيد بن أسل
وىب، وثقو أحمد وابن معين وأبو داود، وقاؿ ابن سعد: كاف ثبتاً، توفي سنة ثبلث وخمسين 

 ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
ش خب( الضحاؾ بن مخلد بن الضحاؾ الشيباني أبو عاصم النبيل، عن الصادؽ، وأبي  2)

والبخاري وأحمد وغيرىم، وثقو أبو حاتم وابن  حنيفة وابن جريج وغيرىم، وعنو ابن المديني
سعد وفي اإلكماؿ، وقاؿ الخليل القزويني متفق عليو زىداً وعلماً وديانة، وقاؿ الذىبي: أجمعوا 

 على توثيقو، توفي سنة اثنتى عشرة ومأتين، احتج الجماعة.
بن أرقم  ( الضحاؾ بن مزاحم الهبللي الخراساني، عن علي وابن عباس وأبي سعيد وزيد5)

وغيرىم، وعنو أبو إسحاؽ والحسن وخالد بن كثير الهمداني وخلق، وثقو أحمد وابن معين أبو 



زرعة وزاد أحمد مأموناً، قاؿ أبو نعيم: توفي سنة خمس ومائة، احتج بو األربعة نعم أينما ورد 
 الضحاؾ، عن ابن عباس، وعنو جويبر، فهو ابن مزاحم.

(2/38) 

 
 

 من اسمو ضرار
 ن الحارث، عن علي بن الحسين شعرًا، وعنو المفضل الضبي.ضرار ب

)ش( ضرار بن حمزة الصدائي، كاف من أولياء الوصي، روى عنو أبو صالح، وكاف ضرار لما 
غلب الحسن السبط عليو السبلـ، اعتزؿ للعبادة وألجتو الضرورة فوفد على معاوية أخزاه اهلل، 

 فقاؿ لو: صف لي علياً، أىملو موالنا.
ا( ضرار بن صرح أبو نعيم الكوفي الطحاف، عن ابن المبارؾ ويحيى بن يماف وعائذ بن )ج

حبيب وغيرىم، وعنو )مح( ومحمد بن شجاع وجعفر بن الهذيل وغيرىم، قاؿ أبو حاتم: 
صدوؽ لو أوىاـ رمي بالتشيع، وكاف عارفاً بالفرائض، توفي سنة تسع وعشرين ومأتين، روى: 

تبين ألمتي ما اختلفوا فيو من بعدي، إذا اختلف الناس كاف ابن  >عليٌّ عيبة علمي، وأنت
 سمية مع الحق<، فأنكروا عليو ذلك، احتج بو الطبراني في الكبير وابن عساكر.

)ش( ضرار بن عمرو الملطي، عن يزيد الرقاشي والحسن وقتادة، وعنو ولده عبد اهلل والسميدع 
 بن صبيح، قاؿ يحيى ال شيء.

(2/39) 

 
 

 مو ضمرةمن اس
)مح ط( ضمرة بن حبيب بن صهيب أبو عبيد الحمصي، عن أبي أمامة وشداد بن أوس وسلمة 

بن نفيل، وعنو ابنو عتبة ومعاوية بن صالح وأرطأة بن النذر، وثقو ابن معين والذىبي، احتج بو 
 األربعة.

يلة )مح ـ ش( ضمرة بن ربيعة القرشي الحمصي أبوعلي الرملي، عن مواله علي بن أبي جم
مولى قريش، وعنو األوزاعي والثوري وغيرىم، وعنو الحكم بن موسى ودحيم وعلي بن موسى 
 الرقي، وثقو أحمد وابن سعد وابن معين والنسائي، توفي سنة اثنتين ومأتين، احتج بو األربعة.

(2/40) 



 

 من اسمو ضمضم
و ابن معين وابن ضمضم بن زرعة الحضرمي، عن شريح بن عبيد، وعنو إسماعيل بن عياش، وثق

 حباف، واحتج بو أبو داود.

(2/41) 

 
 

 حرؼ الطاء المهملة
 من اسمو طارؽ

)مح( طارؽ بن عبد الرحمن األحمسي البجلي الكوفي، عن ابن المسيب وابن جبير وابن 
سابط، وعنو الثوري وشريك وشعبة وأبو األحوص سبلـ بن سليم، وثقو ابن معين والعجلي، 

 س بو، احتج بو الجماعة.وقاؿ أبو حاتم: ال بأ
 )ش( طارؽ بن مخاشن األسلمي، عن أبي ىريرة، وعنو الزىري ويزيد بن سفياف، وثقو البستي.

(2/42) 

 
 

 من اسمو طالب
)ش( طالب بن قرة، عن محمد بن عيسى الطباع، وعنو الطبراني والذي في اإلكماؿ طارؽ 

 بالقاؼ بن قرة، عنو الطبراني.
 ، عنو أبو القاسم الطبراني.)ش( طالب بن حمزة األودي

طالب بن حجير العبدي البصري، عن ىوذة العصري، وعنو أبو سلمة التبوذكي، وثقو ابن 
 حباف، واحتج بو الترمذي والبخاري في األدب.

(2/43) 

 
 

 من اسمو طالوت
)ط( طالوت بن عباد الصيرفي، عن أبي المقداـ، وعنو الحسن بن سفياف، قاؿ أبو حاتم: 



ؿ الذىبي: ليس بو بأس إلى الساعة، أفتش فما وقعت بأحد ضعفو، مات سنة ثماف صدوؽ، وقا
 وثبلثين ومأتين.

(2/44) 

 
 

 من اسمو طاىر
)ش( طاىر بن عبد اهلل بن طالب، ىو أبو الطيب المطيري القاضي، إماـ الشافعية، عن أحمد 

سين وأربعمائة، أثنى بن محمد األنماطي، وعنو المعافا بن زكريا، وعنو المرشد، توفي سنة خم
 عليو الخطيب وغيره.

)ش( طاىر بن عبد اهلل بن لبوة أبو الحسين، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، وعنو محمد 
 بن علي.

)مح ط( طاىر بن عمرو بن شعيب، عن عمو عبيد بن سعيد، عن إبراىيم بن عبد اهلل، وعنو 
 شعيب بن عبيد الرقي.

تب أبو القاسم األصبهاني، عن أبي بكر محمد بن إبراىيم )ش( طاىر بن محمد بن أحمد الكا
 المقرئ، وعنو المرشد.

 )مح ش( طاىر بن مدرار الطنافسي، عن زيد بن أنس، وعنو حسن بن جعفر بن مدرار.

(2/45) 

 
 

 من اسمو طاوس
 )ـ( طاوس بن عمراف الموصلي، عن الحرث بن الجارود، وعنو ولده المعافا بن طاوس.

يساف اليماني الجندي، عن ابن عباس وجابر، وعن الوصي في رواية المنصور ( طاوس بن ك4)
باهلل وغيرىم، وعنو ابنو عبد اهلل ومجاىد وعمرو بن دينار وغيرىم، وثقو ابن معين وغيره، وقاؿ 

ابن سعد: ثبتاً مثل ابن سيرين في أىل البصرة، قلت: أجمع على جبللتو وعلمو وزىده، وعداده 
لشيعة، ما زاؿ كامل آؿ محمد مبلزماً لنعشو حتى دفن رحمو اهلل، توفي سنة في ثقات محدثي ا

 ست ومائة بمكة، احتج بو الجماعة.

(2/46) 

 
 



 من اسمو طريف
 )ش( طريف بن الدفاع، عن يحيى بن أبي كثير، وعنو مسلم بن خالد الزنجي.

 الميزاف.)ش( طريف بن سليماف أبو عاتكة، عن أنس، وعنو غساف بن عبيد، أحد رجاؿ 

(2/47) 

 
 

 من اسمو طعمة
)مح في الذكر( طعمة بن عمرو الجعفري العامري الكوفي، عن عمرو بن بياف التغلبي، وأباف بن 
عياش، وعنو الحسين بن علي الجعفري، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، وثقو ابن معين، توفي 

 سنة تسع وستين ومائة، احتج بو أبو داود والترمذي.

(2/48) 

 
 

 اسمو الطفيل من
)ش( الطفيل بن أبي بن كعب األنصاري المدني أبو بطن، عن عمر وأبيو وابن عمر، وعنو أبو 
فاختة وإسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي ..... طلحة، وثقو ابن سعد والعجلي وابن حباف، احتج بو 

 الترمذي وابن ماجة.

(2/49) 

 
 

 من اسمو طلحة
هلل، وعنو عبيد اهلل بن موسى، وثقو يحيى في رواية )ش( طلحة بن جبير، عن المطلب بن عبد ا

 وغيره.
)ش( طلحة بن خراش بن عبد الرحمن األنصاري السلمي، عن جابر وعبد الملك بن جابر، 

وعنو موسى بن إبراىيم والدراوردي، قاؿ الذىبي والنسائي: صالح الحديث، وثقو ابن حباف، 
 واحتج بو أبو داود وابن ماجة.

بيعة الوالبي، عن علي، وعنو سعيد بن عبيد الخطابي والصواب علي بن )قب( طلحة بن ر 
 موسى بن ربيعة، عن علي كما في األمالي والميزاف وغيرىما.

)ش( طلحة بن زيد الرقي أبو مسكين، عن ىشاـ وابن أبي عبلة، وعنو أحمد بن يونس وحصين 



 بن مخارؽ رماه المحدثوف بالوضع، احتج بو ابن ماجة.
بن عبد اهلل بن عوؼ الزىري أبو عبد اهلل المدني، عن عثماف بن سعيد بن زيد، وعن )ـ( طلحة 

عمو عبد الرحمن وابن عباس، وعنو الزىري وأبو الزناد، وثقو ابن معين والنسائي وابن سعد وأبو 
زرعة، يقاؿ: كاف عثمانياً وصاحبو زبيد اليامي علوياً، توفي بالمدينة سنة سبع أو تسع وتسعين، 

 ج بو البخاري واألربعة.احت
)ش( طلحة بن عبد اهلل بن كريز الخزاعي أبو المطرؼ، عن ابن عمر وأبي الدرداء وعائشة، 
وعنو حماد بن سلمة وابن أبي عبلة، وثقو أحمد والنسائي وابن حباف، احتج بو مسلم وأبو 

 داود.
براىيم المقرئ، )ش( طلحة بن عبد الملك بن أحمد التاجر بن سعد، عن أبي بكر محمد بن إ

 وعنو المرشد.
)جا ش( طلحة بن عمرو الحضرمي المكي، عن عطاء ابن جبير، وعنو الثوري، ووكيع وغيرىما، 

قاؿ: عبد الرزاؽ: اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج، فقدـ علينا شيخ فأملى علينا أربعة 
كاف ممن فوقو، وكاف الشيخ آالؼ حديث، فما أخطأ إالَّ في موضعين ولم يكن الخطأ منو إنَّما  

 طلحة بن عمرو توفي سنة اثنين وخمسين ومائة، احتج بو ابن ماجة.
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)ش( طلحة بن محمد بن محمد بن روح أبو أحمد، عن داىر بن يحيى، وعنو علي بن محمد 
حمويو، وكاف سماعو على داىر سنة سبع وعشرين وثبلث مائة، لعلو الشاىد بغدادي، قاؿ 

 مشهور السماع، قاؿ ابن أبي الفوارس: كاف يدعو إلى اإلعتزاؿ.الذىبي: 
قب( طلحة بن مصرؼ بن كعب بن عمرو اليامي أبو محمد، أحد األعبلـ األثبات، عن أبيو  4)

عن جده، وعن أنس وابن جبير وعدة، وعنو أبو إسحاؽ وشعبة واألعمش، وثقو ابن معين وأبو 
ل عثماف على علي عليو السبلـ ، توفي سنة اثنين أو حاتم والعجلي، وقاؿ: كاف عثمانياً يفض
 ثبلث عشرة ومائة، احتج بو الجماعة.

)ش( طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل القرشي التيمي المدني، ُثمَّ الكوفي، عن أعمامو 
ومجاىد وعروة، وعنو الثوري ووكيع وأبو أسامة، وثقو ابن معين وابن سعد، وقاؿ أبو زرعة وأبو 

 م: صالح الحديث حسن، توفي سنة ثماف وأربعين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.حات
 )ش( طلحة بن يوسف المؤذف أبو محمد، روى عنو الحسن بن علي بن فضلة.

 )مح( طلحة بن يناع السائري، عن عبد اهلل بن الحسن بن الحسن، وعنو عباد بن يعقوب.



الو )ـ( وجـز بو في الخبلصة، وفي )مح( طلحة، عن أبيو، عن جده، ىو ابن مصرؼ، ق
الكاشف والميزاف، قيل ىو ابن مصرؼ، وقاؿ في التهذيب، قيل أنَّو غيره وىو أشبو بالصواب، 

 اىػ. احتج بو أبو داود.
 )مح ط( طلحة، عن عكرمة والصادؽ، وعنو أباف بن عثماف وعيسى بن طلحة.

 ف.)حا( طلحة، عن.............، وعنو أخوه إسحاؽ بن سليما
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 من اسو طلق
)ش( طلق بن الشيخ المصري، عن يحيى بن أيوب المصري وجماعة، وعنو الفضل وابن 

 زنجويو، ، قاؿ أبو حاتم: ليس بمعروؼ، وقاؿ غيره: محلو الصدؽ.
طلق، عن الحكم بن طهير، وعنو علي بن أحمد، قاؿ موالنا: لعلو ابن معاوية أبو غياث 

 احتج بو مسلم والنسائيالنخعي، وثقو ابن حباف، و 
طلق بن غناـ بن طلق بن معاوية النخعي، كوفي مشهور، عن مالك بن مغوؿ وغيره، وعنو 

البخاري وغيره، قاؿ أبو داود: صالح وذكره ابن حباف في الثقات، وقاؿ ابن سعد: ثقة، توفي 
 سنة إحدى عشرة ومأتين.
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 من اسمو طليق
، عن ابن عباس وأبي ذر ، وعنو أخوه أبو صالح الحنفي، )ـ( طليق بن قيس النخعي الكوفي

 وثقو أبو زرعة، احتج بو األربعة إالَّ النسائي.
 )مح( طليق بن عمراف بن حصين، عن أبيو عمراف حديث النظر إلى وجو على عباده.
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 حرؼ الظاء معجم
 قاؿ موالنا فيو ترجمة واحدة من الشيعة



عمير ومعاوية بن عمار، وعنو أحمد بن صبيح األسدي وولده )مح( ظريف بن ناصح، عن أبي 
 الحسن بن ظريف، قاؿ الذىبي: شيعي ومثلو في المؤتلف واإلكماؿ.

(2/54) 

 
 

 حرؼ العين المهملة
 من اسمو عاصم

( عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبو بكر األسدي أبو بكر الكوفي، أحد القراء، عن أبي 4)
يش وأبي وائل وغيرىم وقراء القرآف على أبي عبد الرحمن السلمي، رمثة الصحابي وزر بن حب

وعنو الحماداف وشعبة واألعمش وإبراىيم بن طهماف والسفياناف وخلق، وثقو أحمد والعجلي 
ويعقوب بن سفياف وأبو زرعة، وقاؿ ابن معين: ال بأس بو، وقاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، 

 احتج بو مسلم واألربعة. توفي سنة سبع أو ثماف وعشرين ومائة،
)ش( عاصم بن حميد الخياط، عن ثابت بن أبي صحيفة، وعنو إسماعيل بن موسى الفزاري، 

 وثقو أبو زرعة.
ؽ( عاصم بن سليماف األحوؿ التميمي موالىم أبو عبد الرحمن البصري، عن أنس والبراء  4)

ف والحسن بن صالح، وثقو والحسن وابن سيرين والشعبي، وعنو قتادة وشعبة ومعمر والسفيانا
ابن معين وأبو زرعة وأحمد، وقاؿ: من الحفاظ، وقاؿ ابن المديني: ثبت، توفي اثنتين وأربعين 

 ومائة، أو إحدى أو ثبلث، احتج بو الجماعة.
)مح( عاصم بن شمخ الغيبلني، عن أبي سعيد الخدري، وعنو عكرمة بن عمار وخراش، قاؿ 

 و داود.العجلي: تابعي ثقة، احتج بو أب
 )ط( عاصم بن أبي صغيرة، عن سماؾ والصواب: حاتم بن أبي صغيرة، وقد مر.

جا( عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، تابعي مشهور، عن علي، وعنو أبو إسحاؽ وحبيب  3)
بن أبي ثابت، وثقو ابن المديني والعجلي، وقاؿ أحمد: ىو عندي حجة، وعداده في ثقات 

 اـ الحسن بن الحسن، توفي سنة أربع وسبعين ومائة.محدثي الشيعة ومبايعي اإلم
)مح( عاصم بن عامر، عن شريك، وعنو محمد بن جميل والصواب: عاصم بن علي. قلت: 
ينظر في ىذا التصويب فإف عاصم بن عامر من نظراء أبي نعيم الفضل وعبد ربو ويحيى بن 

 الحسن الفرات وكلهم ممن خرج مع إبراىيم وبايعو.
 عبد اهلل أبو عصمة، عن عباد بن منصور، وعنو حميد بن موسى. )ش( عاصم بن
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علوي( عاصم بن عبيداهلل بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيو وجابر وسالم والقاسم،  5)
وعنو السفياناف وشريك وربيعة والحسن بن صالح ضعفو األكثر، وقاؿ ابن عدي: مع ضعفو 

بو، وصحح لو الترمذي أذاف النبي صلى اهلل عليو وآلو  يكتب حديثو، وقاؿ العجلي: ال بأس
وسلم في أذف الحسن، توفي في أوؿ إمارة السفاح، احتج بو أبو داود والترمذي والنسائي في 

 عمل اليـو والليلة والبخاري وابن ماجة في األفعاؿ.
ن )مح ط ش ؿ( عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التيمي موالىم أبو الحسن الواسطي، ع
شعبة وشريك ومندؿ وقيس بن الربيع ومنصور، وعنو الفضل بن زياد ومحمد بن جميل وأبو 

أسامة والبخاري وغيرىم قاؿ أبو حاتم: صدوؽ، وكذا أحمد، وقاؿ العجلي: من ثقات الشيوخ، 
وقاؿ ابن معين: أصح سند الناس عاصم بن علي، توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. قاؿ 

 ة السنة قواالً بالحق، احتج بو البخاري. قلت: والترمذي وابن ماجة.الذىبي: كاف من أئم
)نص ش محيط( عاصم بن عمر بن قتادة بن النعماف الظفري األوسي أبو عمرو، عن جابر 

وأنس والحسن بن محمد بن الحنفية، وعنو ابنو الفضل وبكير األشج، وعمر بن أبي عمر و ابن 
 عة، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو الجماعة.إسحاؽ، وثقو يحيى وابن سعد وأبو زر 

)ش( عاصم بن عمر مدني، عن علي، وعنو عمارة بن غزية، لعلو الحجازي الراوي، عن علي، 
 وعنو عمرو بن سليم الزرقي، وثقو النسائي، احتج بو الترمذي وابن ماجة.

سود، وعنو ( عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، عن أبيو، وعبد الرحمن بن األ3)
السفياناف وشعبة، وثقو ابن معين والنسائي، وقاؿ أبو حاتم: صالح، وقاؿ أحمد: ال بأس 

 بحديثو، قيل: كاف مرجياً، توفي سنة سبع وثبلثين ومائة، احتج بو مسلم واألربعة.
)ـ( عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي، عن أبيو، وعنو إسماعيل بن كثير، احتج بو األربعة، ووثقو 

 نسائي، توفي سنة سبع وثبلثين ومائة.ال
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)ـ( عاصم بن المنذر بن الزبير بن العواـ، عن جدتو أسماء وعروة وعبد اهلل بن عبد اهلل بن 
عمر، وعنو ىشاـ وحماد بن سلمة، قاؿ أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقو أبو زرعة، توفي بعد 

 المائة، احتج بو أبو داود وابن ماجو.
م بن محمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب، عن أبيو وإخوتو ابن )ش ف( عاص

المنكدر، وعنو وكيع ويزيد بن ىاروف، وعلي بن الجعد وعاصم بن علي، وثقو ابن معين وأبو 



 حاتم، احتج بو الجماعة.
)ش( عاصم بن ىبلؿ البارقي أبو النضر البصري، عن ىشاـ وأيوب وقتادة وجماعة، وعنو ابن 

يني وحجاج ويزيد بن ىاروف، قاؿ أبو داود والفبلس: ليس بو بأس، وقاؿ أبو حاتم: صالح المد
 شيخ محلو الصدؽ، احتج بو النسائي وضعفو.

 )ط( عاصم بن أبي وائل والصواب، عن أبي وائل وىو ابن بهدلة.
 )ش( عاصم العدوي، عن كعب بن عجرة، وعنو الشعبي، احتج بو النسائي والترمذي.

 ، عن محمود، ىو ابن قتادة.)ـ( عاصم
)ـ( عاصم، عن ابن جريح والصواب الضحاؾ بن مخلد، ىو كذلك في موضع آخر على 

 الصواب.
 )مح( عاصم، عن نوح بن دراح ومندؿ، وعنو محمد بن جميل.

 )ش( عاصم، عن المعتمر، وعنو عبداف.
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 من اسمو عامر
بي موسى، عن مبارؾ بن فضالة ومالك، وعنو )ش( عامر بن إبراىيم بن واقد األصبهاني مولى أ

 ابناه إبراىيم ومحمد وعمرو بن علي، ووثقو توفي سنة إحدى ومأتين، احتج بو النسائي.
 )ش( عامر بن أسيد الواضحي، عن ابن عيينة، وعنو علي بن الصباح وأحمد بن محمود.

 )ط( عامر بن ثابت، عن جابر الجعفي، وعنو حسن بن محبوب.
ر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيو، وعثماف وعائشة، وعنو الحسين بن زيد وابن )ش قب( عام

المسيب والزىري وغيرىم، قاؿ ابن سعد: كاف ثقة كثير الحديث، توفي سنة أربع ومائة، احتج 
 بو الجماعة.

)ط( عامر بن عبد اهلل بن الزبير بن العواـ، عن أبيو وأنس، وعنو سعيد المقبري وابن جريح وابن 
بلف ومالك وخلق، وثقو أحمد وابن معين أبو حاتم، توفي سنة أربع وعشرين ومائة، احتج بو عج

 الجماعة.
 )ش( عامر بن عطية، عن سلماف، وعنو زيد بن وىب.

)مح( عامر بن كثير السراج، عن مسكين السماف وأبي خالد، وعنو عباد ومحمد بن راشد خرج 
 وعداده في الشيعة، بل من خلص الزيدية وثقاتهم. مع النفس الرضية وبايع يحيى بن عبد اهلل،

)ـ( عامر بن مصعب، ويقاؿ مصعب بن عامر أرسل عن عائشة، وروي عن طاوس وأبي 



 المنهاؿ، وعنو إبراىيم بن المهاجر وابن جريح، وثقو ابن حباف، واحتج بو البخاري والنسائي.
 )قب( عامر بن مسعود والصواب عامر الشعبي، عن ابن مسعود.

)ط( عامر بن يحيى بن حبيب بن مالك الشرعبي المعافري، أو خنيس عن حنش الصنعاني 
وأبي عبد الرحمن الحبلي، وعنو بكير بن األشج وعمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة، وثقو 

 أبو داود، توفي سنة عشرين ومائة، احتج بو مسلم والترمذي وابن ماجة.
 بد الرحمن بن صبر.)ط( عامر الحضرمي، عن أبيو، وعنو ع

 )محيط( عامر الثمالي، عن سفياف بن أبي خالد، وعنو يوسف.
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